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לוועדת משמעת מקום מינוי ממלא
מקרקעין, התשס"א-2001 חוק שמאי לפי

מקרקעין,  שמאי לחוק  17 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני שמאי המקרקעין, המלצת מועצת פי ועל התשס"א-12001,
שמאי מקום לממלא ,011364916 ת"ז שלפמן,  זהר  את ממנה 
הסעיף לפי המשמעת בוועדת  מדינה עובד  שהוא מקרקעין

(16 ביוני 2011). התשע"א בסיוון י"ד יום עד האמור,

(26 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ה
 (3—972 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.436 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

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

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי
שופטי נוער: השופטים ששמם מפורט להלן לשמש מטילה על

הדרום, במחוז  שלום משפט בית  שופט טישלר,  ישעיהו 
983197 ת"ז

הדרום, במחוז שלום משפט בית  של שופטת שלו,  גילת
27775402 ת"ז

ערכאה. באותה כהונתם תקופת לתום עד

(31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ל'
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

עדכון סכומים הודעה על
בכוח העבודה ולצמצום  ההשתתפות חוק להגדלת שיעור  לפי

התשס"ח-2008 שלילי), הכנסה (מס חברתיים פערים

שיעור להגדלת לחוק 8(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הכנסה (מס חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח ההשתתפות

מודיע לאמור: אני החוק), (להלן - שלילי), התשס"ח-12007

סכומים עדכון

המדד  2008 לעומת מאי בחודש שפורסם המדד עליית עקב .1
הנקובים הסכומים התעדכנו ,2007 מאי בחודש שפורסם
(1 ביוני  התשס"ח באייר כ"ז ביום לחוק, 2 עד 6 בסעיפים

כלהלן: ,(2008

 - לחוק  2 בסעיף (1)

שקלים   1,725" במקום מקום, בכל ,(1) בפסקה (א)
במקום  חדשים",  שקלים   1,810" בא חדשים"
שקלים   3,140" בא חדשים" שקלים 3,000"
 290" בא חדשים" שקלים 275" חדשים", במקום
חדשים"  "4,000 שקלים במקום חדשים", שקלים
"5,200 שקלים  במקום חדשים", שקלים 4,190" בא
ובמקום  חדשים" שקלים  5,450" בא חדשים"

חדשים"; שקלים 20" בא חדשים" שקלים 19.5"

__________
84 ועמ' 796. עמ' התשס"ח, 1  ס"ח

שקלים   1,725" במקום מקום, בכל ,(2) בפסקה (ב)
במקום  חדשים",  שקלים   1,810" בא חדשים"
שקלים   3,140" בא חדשים" שקלים 3,000"
בא  חדשים" שקלים  4,000" במקום חדשים", 
שקלים   400" במקום חדשים", שקלים 4,190"
 5,700" במקום חדשים", שקלים 420" בא חדשים"
חדשים"  שקלים  5,970" בא חדשים" שקלים
שקלים   20" בא חדשים" שקלים 19.5" ובמקום

חדשים";

בא  חדשים" 3(3) לחוק, במקום "1,725 שקלים בסעיף (2)
חדשים"; שקלים 1,810"

 - לחוק  4 בסעיף (3)

בא  חדשים" "1,000 שקלים במקום ,(1) בפסקה (א)
"4,000 שקלים  ובמקום חדשים" שקלים 1,050"

חדשים"; שקלים 4,190" בא פעמיים, חדשים",

שקלים   1,000" במקום מקום, בכל ,(2) בפסקה (ב)
 3,000" במקום חדשים", שקלים 1,050" בא חדשים"
חדשים",  שקלים  3,140" בא חדשים" שקלים
"4,190 שקלים  בא חדשים" שקלים 4,000" במקום
 290" בא חדשים" שקלים 275" חדשים", במקום
חדשים"  שקלים  400" במקום חדשים", שקלים
"1,725 שקלים  ובמקום חדשים", שקלים 420" בא

חדשים"; שקלים 1,810" בא חדשים"

 - 5 לחוק בסעיף (4)

חדשים"  "10,000 שקלים במקום (ב)(2), קטן בסעיף (א)
 4,000" במקום חדשים", שקלים 10,470" בא
שקלים   4,190" בא פעמיים, חדשים", שקלים
פעמיים,  חדשים", "1,200 שקלים ובמקום חדשים"

חדשים"; שקלים 1,260" בא

בא  חדשים" "19.5 שקלים במקום (ג), קטן בסעיף (ב)
חדשים"; שקלים 20"

בא  חדשים" "1,725 שקלים במקום לחוק, 6(א) בסעיף (5)
חדשים"  "3,000 שקלים במקום חדשים", שקלים 1,810"
שקלים   4,000" במקום חדשים", שקלים 3,140" בא
 5,200" במקום חדשים", שקלים 4,190" בא חדשים"
במקום  חדשים",  שקלים   5,450" בא חדשים" שקלים
חדשים"  שקלים  5,970" בא חדשים" שקלים 5,700"
 10,470" בא פעמיים, חדשים", שקלים 10,000" ובמקום

חדשים". שקלים

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
 (3—3851 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר

  

מינוי
התשל"א-1971 חדש], [נוסח המשטרה פקודת לפי

חדש],  [נוסח המשטרה 7 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
הקצינות  את  ממנה אני הפקודה),  - (להלן התשל"א-11971 
לעניין בכיר משטרה קצין של בסמכויותיו להשתמש האלה

לפקודה: 13(א) סעיף

__________
.390 עמ' ,17 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת
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1040484 אישי רחל סימן טוב, מספר פקד רב

574251 אישי מספר גורפינקל, אורית פקד רב

1024272 אישי מספר גרנביץ, יפעת פקד רב

1144351 אישי מספר זיו, אלה פקד

(3 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ג'
 (3—602 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

סמכויות הענקת צו
מעצרים), אכיפה - (סמכויות הפלילי סדר הדין חוק לפי

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין סדר לחוק  39 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק),  - (להלן התשנ"ו-11996  מעצרים),  - אכיפה (סמכויות
רשות העתיקות, חוק לפי שמונו המפקחים את מסמיך בזה אני
עיכוב בסמכויות להלן מפורטים וששמותיהם התשמ"ט-21989,
 37 על סעיף עבירות בשעה שהם חוקרים להלן ומעצר כמפורט

להם - תהיה בלבד כך התשל"ח-31978, ולשם העתיקות, לחוק

לעכב על למעט סמכות 67(א) לחוק, סעיף לפי עיכוב סמכות (1)
68(א) סעיף לפי לעבור עבירה; האדם עומד כי חשד יסוד
המשטרה; לפי לתחנת העד את לזמן הסמכות לחוק למעט

לחוק; 69 סעיף

לחוק. 23(ב) סעיף פי על מעצר סמכות (2)

   השם        מס' זהות
_______________________________

050322866 יגאל ישראל

033587890 פאדי זידאן אבו

054077615 אליעזר שטרן

022577522 אלון קליין

058199753 עבדאללה מוקארי

028109171 אורן זינגבוים

11996972 הנדריק ברון

058584855 רפאע ריא אבו

057177883 יואב לרר

022331128 צח הורוביץ

024338436 ניר דיסטלפלד

054502216 יוסי לוי

028408268 עמית ראם

023195209 כמיל סארי

059818799 עג'מי משה

302423421 דייגו ברקן

059897249 מסארווה מרואן

057819906 יעקב שרביט

308965276 וולנסקי פליקס

__________
.116 עמ' התשנ"ז, ;338 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.88 עמ' התשמ"ט, 2  ס"ח

.76 עמ' התשל"ח, 3  ס"ח

   השם        מס' זהות
_______________________________

024168809 קניאס צח

023850126 אמיר גנור

059799098 שצ'ופק חיים

059562793 שמואלי אורן

015418890 פלביה סונטג

050485556 דב נחליאלי

029678562 עמית שדמן

022355689 אורי חופש

306273988 גרגורי סרי

027632926 זובייר עדוי

058141813 יובל ברוך

011332400 זילגמן (ג'ון) יוחנן

11996972 ברוך אנו

313104614 אלה נגורסקי

בטבת י"ד  יום עד זה סמכויות הענקת צו של תוקפו 
משמשים הסמכויות מקבלי עוד וכל (31 בדצמבר 2009) התש"ע

האמורה. במשרתם

(25 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ד
 (3—2849 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

והסמכה הרשאה
מניעת חוק לפי (עדות), הפלילית הפרוצדורה פקודת לפי

פקודת  התשמ"ח-1988 ולפי יבשתיים, ממקורות הים זיהום
1940 העם, בריאות

הפלילית  הפרוצדורה לפקודת  2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת לחוק 5(ד) סעיף (עדות)1,
אני ,31940 העם, בריאות לפקודת 64ג וסעיף התשמ"ח-21988,
הסביבה להגנת המשרד עובדי העניין, את לפי בזה, ומסמיך מרשה
עבירות לביצוע בקשר חקירות לערוך להלן, מפורטים ששמותיהם

פיהם: שעל והצווים התקנות ועל אלה חוקים על

התשכ"ו-41966; (שילוט), הדרכים חוק (1)

התשי"ט-51959; של חוק המים, השני בפרק סימן א1  (2)

התשכ"ב-61962; (ביוב), המקומיות הרשויות חוק (3)

התשכ"ח-71968; עסקים, רישוי חוק (4)

התשנ"ט-81999; מכלי משקה, הפיקדון על חוק (5)

התשנ"ג-91993; המסוכנים, החומרים חוק (6)

התשמ"ח- יבשתיים, ממקורות הים זיהום מניעת חוק (7)
על  עבירות למנוע כדי וחיפושים חקירות לערוך - 21988

לגלותן; כדי או האמור החוק

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

.118 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

.232 עמ' התשל"ג, ס"ח ;191 עמ' ,1 תוס' ,1940 3  ע"ר

.6 עמ' התשכ"ו, 4  ס"ח

.8 עמ' התשל"ב, ;169 עמ' התשי"ט, 5  ס"ח

.96 עמ' התשכ"ב, 6  ס"ח

.204 עמ' התשכ"ח, 7  ס"ח

.170 עמ' התשנ"ט, 8  ס"ח

.28 עמ' התשנ"ג, 9  ס"ח
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בחצרים  חקירות לערוך -  1940 העם, בריאות פקודת (8)
אותה  ו'1 של לפי חלק סמכותם מכוח נכנסים שאליהם הם
זו ו–ו' לפקודה ה' חלקים על עבירות לשם מניעת פקודה,

ולשם גילוין; פיהם והתקנות שעל

זהות  שם מס'

004205449אמיר לוין

בר 024968471יוסי

058294570חיים אלבז

010996130אלעד זוהר

בר–חמא 50435015עמרם

מור–יוסף 022098479מישל

058362260אייל מילס

צרור 055435036ניסים

038241303רמי פלג

מחאמיד 059418640עבד

קבלאן 32740490ואיל

לטיף עבד 023283559אגואד

54235544רפי דבש

עזאני 028135655שגיא

024961955זיו שחר

הררי 033456203ארז

פיינשטיין 304360761פליקס

ארד בן–ציון 024538555איילת

רז 55484224ענת

חזקיה 022976435עזי

055728885אלי פרא

תיכון 058830027הדר

עברי 053493961רם

היערי 054709944ינאי

הראל-זיני 025347899רועי

בן–סימון 056372592ראובן

נחושתן 025015066גיא

בלכנר 022672976חגי

יפת 025412818יניב

קעטבי 52267549שלום

צמח 058323866ניסים

עמר 065821670ציון
התשס"ח באלול א' מיום אלה והסמכה הרשאה  תוקף
(1 בספטמבר  באלול התשס"ט  י"ב יום  2008) עד (1 בספטמבר 
המשרד עובד משמש וההסמכה ההרשאה מקבל עוד וכל (2009

הסביבה. להגנת

(31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ל'
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

ברשויות בחירות מועד דחיית בדבר  הודעה
מסוימות מקומיות

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

המקומיות  הרשויות לחוק  5 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בעיריות שהבחירות בזה קובע אני התשכ"ה-11965, (בחירות),
בפברואר   10) התשס"ט בשבט ט"ז ביום יתקיימו ושגור כרמל

.(2009

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
 (3—709 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.553 עמ' התשס"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מייעצת למועצה חברים מינוי על הודעה

חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט, לחוק 3(א) סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
באוגוסט   20) באב התשס"ח  י"ט ביום מיניתי  התשי"ב-11952, 
הציבור מקרב לחבר ,026182915 ת"ז לוטפי, דיאב את ,(2008
לחברה ,001501428 ת"ז אלמוגי, ואת אהובה המייעצת במועצה

המייעצת. במועצה

שנים. לשלוש הוא המינויים תוקף

(20 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ט
 (3—2220 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

למתן צו הרחבה הודעה על כוונה

קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

קיבוציים,  הסכמים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
צו  לתת כוונתי על מודיע אני החוק), - (להלן התשי"ז-11957 
הכללי,  הקיבוצי ההסכם תחולת את המרחיב 25 לחוק, סעיף לפי
שבין לשכת התיאום (25 ביוני 2008), כ"ב בסיוון התשס"ח מיום
הכללית העובדים הסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של
דמי הבראה גובה עדכון שעניינו מקצועי, לאיגוד החדשה, האגף

.7024/2008 הקיבוציים ההסכמים בפנקס ושמספרו

(10 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח י'
 (3—107 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.223 עמ' התשל"ה, ;63 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח
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החברתיים הרווחה והשירותים משרד בידי מקבלי תמיכות ציבור מוסדות
התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

מתפרסמת   1-01.01.01.12 מס' והוראת תכ"ם (9 באפריל 1997) ב' בניסן התשנ"ז מיום בק/4 1881 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
במהלך המחצית התקציב, התשמ"ה-11985, יסודות  לחוק  3א סעיף לפי תמיכה להם  ציבור שאושרה  מוסדות  רשימת בזה

מוסד: לכל שאושר התמיכה סכום בציון ,2008 שנת הראשונה של

עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

נוער: חסות רשות

100,000נירים580397180

150,000מלכישוע580186351

נוער חסות - הכל 250,000סך

מיוחדים: לתפקידים אגף

55,720עצה580408037

מיוחדים לתפקידים אגף - הכל 55,720סך

ונוער: לילד שירות

54,000אמונה580011146

13,000קהילה לתיקון חברתי580110567

53,000נעמת580044261

קצרין580285781 9,000קרן

ונוער לילד שירות - הכל 129,000סך

ונערות: לנשים השירות

תל אביב580037604 866,982מרכז סיוע

דתיות580229979 ירושלים סיוע 350,330מרכז

ירושלים580001261 סיוע 532,758מרכז

408,525מרכז סיוע חיפה580005767

220,404מרכז סיוע נצרת580207199

שבע580141455 באר סיוע 795,511מרכז

השרון580107993 - רעננה סיוע 334,774מרכז

רחובות תאיר580320265 257,148מרכז סיוע

עליון580347862 גליל אזורית מועצה סיוע 211,774מרכז

אליסיוואר חיפה580296283 170,634מרכז סיוע

לנשים ונערות השירות הכל - 4,148,840סך

השיקום: אגף

אביב580002483 תל 457,500שמע

53,000שמע באר שבע580002483

טבריה580002483 53,000שמע

192,500ארגון א.ח.א580023398

110,000ניצן ארצי580058808

ירושלים580006005 27,500מיח"א

שבע580030153 באר 27,500מיח"א

תל-אביב580030872 563,750מיח"א

55,000מילב"ת580000339

דוד580038545 בית 163,000מכון

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - השיקום אגף

שפירא580071850 איזי 55,000בית

רות580125557 41,250מכון

מציון580079978 165,000עזר

110,000אגודה לטרשת נפוצה580005890

שי580023992 187,500אגודת

ירושלים580129807 קהילתיים בריאות מרכז 55,000עמותת

אפילפסיה    580091072 137,500אייל

82,500מכון לקידום החרש580222230

220,000איל"ן580036242

55,000אחוה580033058

110,000בקול580306603

קולנו580210243 165,000שמע

55,000קשר580235125

81,500שקל580020287

27,500שמעיה580003739

162,000אתגרים580258242

באיידס580104545 למלחמה 27,500ועד

נעורים580034072 לסוכרת 41,250אגודה

שמיעה580271013 ליקויי לחרשים קאסם 27,500כפר

משפחתית580047835 לדיסאוטונומיה הישראלית 55,000העמותה

עופרים580021087 יחידת בני ציון - רפואי 55,000מרכז

שולמית580181394 26,000רון

קדימה580115319 80,500צעד

מקולרי580374080 ניוון חולי נמ"ג 55,000עמותת

צבי580373678 יד 41,250עמותת

פיברוזיס580030096 סיסטיק 55,000אגודת

בנימין580333011 27,500לב

שרה580030104 55,000יד

אור580295970 קו 55,000עמותת

לעיוור580006039 53,000המרכז

לילדינו580297406 27,500אופק

הרצליה580000271 שיקום 30,000מרכז

27,500משעולים580000073

27,500בריא ושלם580385136

27,500על580309896

רמלה580259661 27,500קרן

55,000עצה580408037

27,500ניצן חיפה580065795

לתכנון המשפחה580030179 41,250האגודה הישראלית

41,250נאמן580278562

אייל580313039 53,000בית

אחווה580319580 27,500יד
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - השיקום אגף

בישראל580162691 הצעיר ישראל רבני 27,500מועצת

שיקום590000931 למפעלי 188,000הקרן

ולפרוח580436863 לגדול 27,500עמותת

27,500שמחה לילד580422715

אגף השיקום הכל - 4,750,500סך

דפסחא: קמחא - עיזבונות מחלקת

לאה580043669 89,700אור

מנחם580417343 2,990אור

ירושלים580062073 166,318אשל

שובע580352185 3,737באר

וחסד580371987 טוב התבשיל 5,980בית

מרגלית580199008 4,485בית

בוכרה580007748 יוצאי 14,531ברית

מרגלית580367910 323,945ברכת

ישעיה580330181 224,250חזון

מציון580352128 40,365חסד

יהודה580281624 13,455חסדי

523,250חסדי יוסף580126167

4,485חסדי מנחם580446474

26,910חסדי שלום580254530

9,269חסדינו בישראל580451094

חיים580102952 20,182טל

אליעזר580060069 71,221יד

ביד580362226 44,850יד

לנצרך580331841 6,174יד

עזרא ושולמית580313641 81,477יד

רחמים580346971 19,435יד

חורי580170348 חיים רבנו 25,265ישיבת

ציוני580149821 ערב 5,980כולל

26,910כרמי העיר580326247

14,830ל"ב ח"ש580353563

לב580392868 אל מלב 10,465לדימונה

ולהחיותם580431468 12,288להחזיקם

חסדיך580408797 צמאי 4,858להשקות

17,192לחיות בכבוד580224863

גבריאל580365997 המלאך 12,259מוסדות

3.887מל"ה580204931

אשקלון580336121 בסתר 11,960מתן

שבת580031987 29,900נועם

חי513371526 יוסף 94,185עוד
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: דפסחא - - קמחא עיזבונות מחלקת

מציון580079978 104,650עזר

35,267עזרת יוסף580183812

6,742צדקת אבות580352854

עדת ירושלים580286730 44,850קהל

החסד580294338 29,825קו

דוד580086221 קרן 44,850רומם

שבת580168557 8,970תומכי

האדם580283893 38,870תכלית

חן580356004 71,402תפארת

ימין580263291 7,923תפארת

דפסחא קמחא - עיזבונות מחלקת - הכל 2,360,337סך

מוסדות ציבור:

סיני580315604 קול - לוי 82,150     תפארת

יהושע580303501 19,890אוהל

מנחם580291334 21,390חוכמת

מ. למחוננים580051373 - קרן 42,935המעיין

בתורה580303212 4,080יחד

יצחק580007466 מאור - מתתיהו 12,750בית

חיים580319481 דעת 8,160ישיבת

הלויים580305472 13,485עטרת

נתיבות580117877 - ישראל 44,640מגן

בנים580088060 הדרום 65,100שלהבת

משה580160984 ירים 90,415מוסדות

24,180מגדל תורה580210326

התורה580325066 משכן 17,670מוסדות

וכולל580057685 ישיבה - חיה 32,550נפש

לבונה580316792 75,330אולפנת

שמואל580267599 24,990באור

תורה580327310 77,100אורחות

ירושלים580340040 רמות התורה 76,415ים

2,790ברכת יוסף580326809

5,610ישיבת אבן ישראל580323988

14,280מוסדות "חסידי דאראג"580252872

זכות לעמי580312742 96,720מרכז תורני

אביב580286391 תל לנוער חינוך 59,520מוסדות

ותפארתה580185924 התורה 62,310חכמת

יונתן580228138 14,880עוז

18,870אגודת נפש החיים580074581

אלחנן580058014 אור ירושלים 32,550מאור
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - מוסדות ציבור

42,330ישיבת באר יהודה580295426

בעלזא580019263 20,400דחסידי

בגליל580336675 חסד 4,760תורת

טהרה580275386 על תורה 34,100הרבצת

יעקב580168615 נוה עולם 13,090קרנות

שמחה580276566 מאיר 2,040אור

רם580340958 עם חסד 10,710תורה

ציון580162915 בני בנות 55,800תורני

השלום580366789 21,390פאר

ירושלים580070183 51,770הדרת

יששכר580231074 כנסת יוסף 27,030היכל

עילית580358869 מודיעין 27,125מיר

שאול580048817 גבעת ברמה 7,140קול

אילן580048817 ברמה בר 13,020קול

20,400אגודת יוצאי בוכרא580085454

מנחם580274504 פני חסד 24,180מוסדות

30,690כנסת יצחק חדרה580107571

אלעד580343655 26,970מוסדות צמח שדה -

- צפת580080117 14,790מגן אבות

והוראה580041044 לתורה מדרש 33,325בית

- מעלה אדומים580022150 10,230צביה

אשר580241925 נצח 6,120מוסדות

נאות580055440 465אולפנת

33,480צפירה580069557

סיטרין510121593 צבי 24,125כפר

שמואל580061596 7,045בית

חינוך580082915 מוסדות חיים 6,200מקור

- הדרת  ירושלים580070183 75,950מדרש יחיאל

39,990מוסדות אמרי חיים ויזניץ580414738

חברון580108611 הר ועד 17,980בית

יצחק580416295 25,110זרע

מנחם580331718 עזרת 29,760קרן

22,320אוהלי תורה ויראה580379287

שפר580036101 אמרי 16,320ישיבת

117,180צעירי ירושלים וציון580359404

גד580282333 מורשת 29,020מכון

26,010כנסת יחזקאל אלעד580435089

משה580261881 תפארת 43,710אוהלי
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - מוסדות ציבור

קודש580334209 13,260נתיבי

לצעירים580058014 אלחנן 69,750אור

45,570צביה כוכב יעקב580022150

חיים580003440 23,250נתיבות

לצעירים580197937 צבי 74,400גאון

אולפנה570046797 18,600חלוצה

מועד580060721 אוהל 20,925ישיבת

ברוך580025872 אור 8,670ישיבת

ירושלים580256774 ציון 42,780משכן

סטולין580088201 - אשר 84,940בית

10,710ישיבת זוהר התורה580114445

ירושלים580029122 יקירי 47,740ישיבת

35,185ישיבת עטרת ישראל580022051

תורה580025591 - קול 55,080ישיבת

80,290ישיבת משכנותך ישראל580010270

ירושלים580115921 139,500מתיבתא

16,320ישיבת חברון580244705

ירושלים580059426 נוער 8,525קרית

אלחנן580058014 82,925אור

סלונים580101277 אברהם בית 66,125ישיבת

28,560ישיבת תפארת ישראל580057354

חב"ד580075158 אמת תורת 21,235ישיבת

גור580037844 צעירי 22,950ישיבת

סטולין580002996 קרולין 140,430ישיבת

זועהיל580010577 מרדכי בית 17,680ישיבת

חיים580018935 אור ויזניץ 21,930מוסדות

36,720ישיבת דחסידי בעלז580019263

40,800ישיבת מעלות התורה580043784

התלמוד580065316 תפארת 100,440ישיבת

אברהם580004992 באר 23,970מוסדות

39,270ישיבת מאור התורה580042943

יעקב580111532 תפארת 73,470ישיבת

מ. אליהו580097939 18,910ישיבה צעירים

18,135ישיבת נר שמואל580044972

31,000תפארת משה בצלאל580142693

ירושלים580070183 57,120הדרת

עפרה580093102 17,670אולפנא

חיים580179844 42,925מעלות

לצעירים580162717 משה חיי 26,520ישיבת
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - מוסדות ציבור

משכן ישראל580194611 59,520ישיבת מרחשת

10,695ישיבת מסילת התורה580012649

ויעקב580162139 אהרון 12,090נשמת

יצחק580029239 כנסת קמניץ - 79,050ישיבת

משה580026037 ישמח 28,055ישיבת

בציון580047009 התורה 17,670היכל

ים580032795 דעת חוות - תורה 37,200תלמוד

יוסף580013605 נר הימים 38,130אחרית

חברון580243319 שבי - חבר 26,475מעלה

השלום580065589 המדרש אור 49,290בית

תורה580224103 קניני לצעירים 4,685ישיבה

31,620ישיבת באר התורה580225456

טוב580144723 יום תוספות 55,800מוסדות

דוד580062438 בית יעקב שארית 24,480ישיבת

נעם580277952 אמרי - וחסד 42,425תורה

שמחה580031854 מענה 9,180ישיבה

יעקב580276855 נתיבות 50,220ישיבת

לבניך580203313 89,280והודעתם

באר רפאל580251775 29,580מעין ההלכה -

ים580031052 - בלומנטל ציון 53,010בית

יוסף580113991 שארית 15,810ישיבת

חקלאי580029528 נוער כפר חמד 42,780שדה

תמימים580012664 תומכי 28,675ישיבת

והוראה580027738 תורה 31,580ישיבת

לצעירים580122612 20,400ישיבה

התלמוד580069243 מאור 31,620ישיבת

לתשב"ר580024610 חינוך 8,370בית

36,270ישיבת נזר ישראל580058311

5,890ישיבת תורת ישראל580150704

ברכת יצחק580121655 28,250תורת חסד

יסודית580193530 צעירים 35,190ישיבת

שלום580258663 דובר 23,460ישיבה

רעיה580209989 47,610אולפנא

חב"ד580191690 חינוך 12,240מוסדות

מאיר580240034 כנסת 23,460ישיבת

שלמה580210409 חכמת 24,335ישיבת

אל580280386 בית - צבי 29,545בני

משה580043909 אהל 13,485מוסדות

החיים580057339 אור חינוך 7,905מוסדות
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - מוסדות ציבור

37,200ישיבת אור ישראל580003168

מאיר580041101 בית 49,290ישיבת

והחסד580276715 התורה 76,520מוסדות

8,525ישיבת כיסא רחמים580008589

5,610ישיבת משכן שמעון580065779

גאון580115384 אור 14,280ישיבת

ציון580008423 תפארת 73,470ישיבת

שמעיהו580033173 רבי בית 38,705ישיבת

ושלום580000503 תורה 27,715מוסדות

מתתיהו580007466 בית 16,830ישיבת

סלבוטקה580027605 63,550ישיבת

וזניץ580018919 ישיבת 67,890מוסדות

קרית צאנז580028066 85,560מרכז קהילתיים

גור580045193 חסידי אמת 21,390אמרי

נדבורנה580032548 מוסדות 73,470מרכז

בעלז580031680 חסידי 64,260מוסדות

קרלין580051159 סטולין 10,230מוסדות

33,970ישיבת ברסלב580068104

לובלין580050292 חכמי 53,940ישיבת

פונוביץ580025286 88,350ישיבת

אברהם580004992 באר 22,320מוסדות

דוד580150332 נחלת 35,570ישיבת

52,020ישיבת ברכת אפרים580085447

משה580106763 פאר 12,400ישיבת

ישראל580078194 מאור 28,365מוסדות

ציון580005288 שערי 9,690מוסדות

נר התורה580168912 13,020זכרון סיני

נחום580137438 חזון 92,155ישיבת

עוזר580195758 חיים רבני 22,440ישיבת

יצחק580180479 שרגא 13,260אור

צבי580197937 גאון 86,180ישיבת

אלכסנדר580042877 ישראל בית 18,600ישיבת

התורה580227809 כנסת תקוה 22,320דרך

11,220ישיבת קול יהודה580249001

אורה580225431 נטעי 15,500ישיבת

יצחק580033249 לוי 89,280בית

תורני בנים580038222 73,470מרכז חינוכי

אולגה580044303 גבעת 5,425המתיבתא

גור580040491 חסידי 19,380ישיבת
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עמותה האגף והעמותהמס' חדשיםשם בשקלים סכום

המשך: - מוסדות ציבור

40,145ישיבת יחל ישראל580056448

הלווים580124220 נחלת 18,360ישיבת

יצחק580107571 כנסת 29,070ישיבת

בנות580038222 תורני חינוך 8,370מ.

מנחם580250496 תורת 35,340ישיבת

העמק580172666 מגדל - תמימים 62,310תומכי

אופקים580027472 25,110ישיבת

לנער בנים580061851 חנוך 13,770הנגב -

אבות580025294 יעקב 20,460בית

930ישיבת נוה הרצוג580055481

אשד580046589  לבנים חינוך 31,620קרית

דוד580182301 בית 36,270ישיבת

56,420ישיבה ובית מדרש לתורה580082139

יוסף580062164 צדקת 46,345ישיבת

גרודנא580025286 פוניבז 55,775ישיבת

67,890בית ישראל חסידי גור580037265

24,480מוסדות תורה וחינוך580130482

49,470ישיבת בית חלקיה580084614

בית מרדכי580173292 44,370ישיבה למצויינים

אליעזר580075893 בית חיים 31,295תורת

77,510הנגב חנוך לנער בנות580061851

צדיק580288090 צמח אש' - 24,645ויזניץ

רחמים580132868 תורני חכמת 15,300מרכז

ציבור מוסדות - הכל 7,361,070סך

(27 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ד
 (3—1888 (חמ

איצקוביץ נחום
החברתיים והשירותים הרווחה משרד של הכללי המנהל    

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
(הוראת שעה), התשכ"ד-1964 ציבוריים חוק רישום שיכונים לפי

שהוקמו בידי בניינים כי אני מאשר התשכ"ד-11964, שעה), שיכונים ציבוריים (הוראת רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
נכללו או (1 בינואר 1995) התשנ"ה בטבת כ"ט יום החלה לפני המדינה ובנייתם על ידי שנרכשו ביוזמתה או או מטעמה או המדינה
בתוך החלה ובנייתם התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) י"ב בטבת יום התשכ"ה-21965, עדד והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית

ציבוריים: שיכונים הם בתשריט, כחול בצבע המתוחמים המפורטים להלן, המקרקעין על כאמור התכנית אישור ממועד שנתיים

בשלמותגושהמקום חלקותחלקות תכניתחלקי מס'

אביב (7)6979-83/04/14תל

7069-139 ,138-

6980-15-

.1646 עמ' התשנ"ה, י"פ ;93 עמ' התשנ"ט, ;147 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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בשלמותגושהמקום חלקותחלקות תכניתחלקי מס'

7054-93/05/03תל–אביב-יפו

קרית חיים --115657חיפה -

נוף העמק - 1737714מגדל העמק ,11--

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

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
  (3―74 (חמ

 סימונה טסטה
הפרוגרמות אגף מנהלת                                                                                                          סגנית

משרד הבינוי והשיכון

נפט מרביים למוצרי מחירים בדבר עדכון הודעה
מצרכים מחירי על פיקוח וצו התשס"ב-2002, בתחנות תדלוק), מרביים ושירותים (מחירים מצרכים על מחירי פיקוח צו לפי

התשנ"ג-1992 זיקוק), בית בשער נפט למוצרי מרביים (מחירים ושירותים

תדלוק), התשס"ב―12002  (מחירים מרביים בתחנות מחירי מצרכים ושירותים על לצו פיקוח 4(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
כי מודיע אני התשנ"ג―21992, זיקוק), בשער בית נפט מרביים למוצרי ושירותים (מחירים מחירי מצרכים על פיקוח לצו 2 וסעיף

להלן: כמפורט הם נפט מוצרי של המרביים המחירים (1 בספטמבר 2008), באלול התשס"ח ביום א' החל

חדשים בשקלים תדלוק בתחנות לבנזין מרביים מחירים א': חלק

המוצר

אוקטן 96 בנזין
עופרת נטול

95 אוקטן  בנזין
עופרת נטול

מע"מ) 15.5% מחיר לליטר בתחנה (כולל 6.716.69א.

באילת בתחנה לליטר מחיר 5.825.81ב.

מלא: שירות בעד תוספת

לליטר חדשים שקלים מע"מ) 0.12 (כולל הארץ  בכל
לליטר חדשים שקלים כולל מע"מ) 0.11  באילת (לא

 

בלו) כוללים (אינם זיקוק בית נפט בשער למוצרי מרביים מחירים ב': חלק

א' טור
נפט מוצרי

ב' טור
מטרית בשקלים חדשים לטונה מחיר

ג' טור
לקילו ליטר חדשים מחיר בשקלים

בו הגופרית שתכולת לתחבורה סולר
מ"ג לק"ג 10 על עולה  אינה
במכליות - סולר 10) (להלן

3,250.93

בהזרמה 10 3,272.53סולר

 3.5% 4000 2,321.50מזוט כבד

80/100 2,508.69זפת

ה.ב. 2,436.45זפת

(31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ל'
  (3―2152 (חמ

יוסף בר חן
מנהל מינהל הדלק  

__________
.246 עמ' התשס"ד, ;909 עמ' התשס"ב, 1 ק"ת

736 ו–779. עמ' התשס"ו, ;206 עמ' התשס"א, ;262 ע'מ התשנ"ג, 2  ק"ת
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ריבית החשב הכללי הודעה בדבר שיעורי
27 בינואר 2006: שמיום לתקופה ,3.1.1 תכ"ם מס' הוראת פי על הכללי, החשב ריבית שיעורי רשימת להלן מפורטת

מתאריך
ריבית החשב הכללי

ב–% לחודש

בהעברת איחור בגין ריבית
מהמערכת כספים

ב–% לחודש הבנקאית
פיגורים ריבית
ב–% לחודש

27.1.20060.52080.89581.0625

2.4.20060.5420.9171.083

28.4.20060.5630.9381.104

28.7.20060.5830.9581.125

26.10.20060.5630.9381.104

30.11.20060.5420.9171.083

28.12.20060.50.8751.042

1.2.20070.4790.8541.021

1.3.20070.4580.8331.0

26.4.20070.4380.8130.979

31.5.20070.4160.7910.958

29.7.20070.43750.81250.979

31.8.20070.4580.8331.0

27.12.20070.4790.8541.021

28.2.20080.43750.81250.9792

27.3.20080.39580.77080.9375

30.5.20080.41670.79170.9583

27.6.20080.4375     0.8125  0.9792

1.8.20080.4583     0.8333  1.0     

29.8.20080.47920.85421.0208

רבעוני. חישוב לפי תחושב מצטברת ריבית

(2 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ב'
(3-1884 (חמ

                                  שוקי אורן
                          החשב הכללי
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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
שהודעה ,479 מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התשי"ח, ,603 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
תל–אביב- ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1086
הקרקעות  ו–7 לפקודת 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן יפו
המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה
הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
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

- 7015 גוש

במ"רחלקה רשום במ"רשטח ההפקעה שטח

43,817     2,622    

27171

בצבע בו  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט בהתאם 
אדום.

גוריון בן שד' הוועדה, במשרדי מופקד התשריט העתק
וכל  תל–אביב-יפו, רבין, יצחק כיכר העיריה, נכסי ובאגף  68

הרגילות. העבודה בו בשעות לעיין רשאי מעוניין

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
(3-2 (חמ

חולדאי רון  
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ענ/125 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,1718 עמ' התשנ"ה, ,4279

ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן עירון ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
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

שטח  הייעוד: מ"ר;  300 של בשטח ,20 ח"ח ,8761 גוש
ציבור. לבנייני

(3 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ג'
(3-2 (חמ

ג'בארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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
פת/2/1154  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1738 עמ' התשי"ט, ,694 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

__________
.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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תוספת

מ"ר   857 של בשטח ,247 ח"ח ,4042 גוש תקוה, פתח
לשב"צ.

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

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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
בת/37/1232  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,318 עמ' התשס"א, ,4932 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

לדרך. מ"ר 3,333 של בשטח ,97 ח"ח ,6355 גוש תקוה, פתח

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

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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
בת/37/1232  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,318 עמ' התשס"א, ,4932 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

לדרך. מ"ר 1,284 של בשטח ,24 ח"ח ,6356 גוש תקוה, פתח

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

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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
פת/15/1232  מיתאר לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,1775 עמ' התשנ"ג, ,4086 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
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

לדרך,  516 מ"ר של בשטח ,559 ח"ח ,6355 גוש תקוה, פתח
לדרך. מ"ר 8 של בשטח ,560 ח"ח

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

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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
פת/מק/ מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן  80/1201
בזה מוסרת ,3424 עמ' התשס"ז, ,5689 הפרסומים בילקוט
הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית הוועדה
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת  ו–7  5 לסעיפים בהתאם
דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור),
לישא וליתן מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לוועדה לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת בדבר

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

וסעיף.

מיד לקנות מתכוונת הוועדה  כי הודעה  בזה נמסרת כן
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

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

תוספת

לשצ"פ. מ"ר, 27 של בשטח ,84 ח"ח ,6387 גוש תקוה, פתח

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

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
(3-2 (חמ

אוחיון יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

תקוה פתח ולבניה לתכנון

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
מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
אישורה  בדבר שהודעה התכנית), - (להלן רצ/23/132  מס' 
מוסרת ,3193 עמ' התשמ"ד, ,3091 הפרסומים בילקוט פורסמה
- (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה
(רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7  5 לסעיפים הוועדה), בהתאם 
בתוספת המתוארת  הקרקע כי הודעה  ,21943 ציבור), לצורכי
מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא

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

.85 ,83 ח"ח גוש 7282, 31 בשלמות; חלקה ,7281 גוש

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

(24 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ג
(3-2 (חמ

מאיר ניצן  
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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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
הצ/מק/61/1-6  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3949 עמ' התשס"ח, ,5832 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן שרונים ולבניה לתכנון המקומית
ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7  5 לסעיפים
לוועדה דרושה  בתוספת המתוארת הקרקע הודעה כי ,21943
בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור לצורכי לחלוטין

האמורה. הקרקע רכישת

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

;116 ח"ח ,7922 גוש והגפן, שבזי  הרש"ש, רח'  אליכין,
התכנית. בתשריט כמסומן הדרך להרחבת המיועדים

4ג, הצורן רח' הוועדה, במשרדי מופקד התכנית העתק
בו לעיין רשאי מעוניין וכל דרום, נתניה - ספיר התעשיה אזור

הרגילות. העבודה בשעות

(27 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ז
(3-2 (חמ

יואל מוזס  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - ג/4427 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1208 עמ' התשמ"ח, ,3537
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), (להלן - נהריה ולבניה לתכנון
הודעה ,21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

- 18134 גוש

מחלקה (בקירוב)חלק במ"ר ההפקעה שטח

1412,332

156,513

הייעוד: שטח ציבורי.

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

הרגילות.

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
(3-2 (חמ

קדוש דוד  
ועדת המשנה יושב ראש

נהריה ולבניה לתכנון

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
ג/4014   מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
,3420 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה
אישורה בדבר שהודעה ג/10326, ותכנית 538 עמ' התשמ"ז,
(להלן   1816 עמ' התשס"ד, ,5270 הפרסומים בילקוט פורסמה
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה בזה מוסרת התכניות), -

ו–7 לפקודת  5 הוועדה), בהתאם לסעיפים הגליל (להלן - לב
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
וכי ציבור לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר
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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

.21 ח"ח ,19346 גוש

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי מופקד התשריט העתק
לעיין רשאי מעוניין וכל ,20173 סכנין ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה

בשעות העבודה הרגילות. בו

(6 בינואר 2008) בטבת התשס"ח כ"ח
(3-2 (חמ

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

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
 - ג/7215 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,3265 עמ' התשנ"ו, ,4407
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן העמקים מבוא ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצורכי (רכישה  הקרקעות  לפקודת ו–7 
לצורכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
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

דרך. הייעוד: ;23 ח"ח ,17486 גוש

מופקדים פיה על שנערך ההפקעה ותשריט התכנית העתק
רח' העמקים, מבוא ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי
בשעות בו  לעיין רשאי מעוניין וכל עילית, נצרת  ,5 הציפורן

הרגילות. העבודה

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ג'
(3-2 (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
1927 (תיקון), 1938  לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הלוי, יהודה רח' - במזרח הירקון, נהר - בצפון שגבולותיה: גדס,
לקביעת אזורים המאוחדת התכנית של הצפוני - הגבול בדרום
הים, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון  44 ובמערב - מס'
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,13 עמ' ,1940 ,976 הרשמי
בהתאם לסעיף הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו 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 ,3796 עמ' התשנ"ה, ,4316

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום תל–אביב-יפו עיריית

תוספת

של בשטח ח"ח 16), (מקודם 215 בשלמות חלקה ,7078 גוש
בו בצבע  מתוחם המופקע כשהשטח לתשריט, 17 מ"ר, בהתאם

אדום.

יצחק כיכר העיריה, נכסי באגף מופקד התשריט העתק
בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל תל–אביב-יפו, רבין,

הרגילות. העבודה

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
(3-4 (חמ

חולדאי רון
המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו 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/195  מס' לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (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 ,3707 עמ' התשנ"ב, ,4019

ברשומות. הודעה זו פרסום מיום קרית אונו עיריית

תוספת

דרך, למטרת בשלמות ,389 חלקה ,6495 - גוש קרית אונו
שב"צ, שצ"פ.

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

הרגילות.

(3 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ג'
(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
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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
תממ/153  מס' לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3227 עמ' התשמ"ד, ,3093 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 ,2262 עמ' התשנ"ח, ,4617

ברשומות. הודעה זו פרסום מיום קרית אונו עיריית

תוספת

371 (בשלמות), 372 (בשלמות),  חלקות ,6495 קרית אונו, גוש
307 (כל  ,277 ,275 ,274 חלקות ,6494 ציבורי; גוש מגרש לבניין

ציבורי. לבנין ומגרש פתוח ציבורי שטח - בשלמותן) החלקות

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

הרגילות.

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח
(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
 - ג/686 (להלן מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה  בזה מצהירה  ,400 עמ' התשל"ה, ,2063
בהתאם הוועדה),  - (להלן הכרמל מורדות ולבניה לתכנון 
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,2685 עמ' התשס"א, ,4986

ברשומות. פרסום הודעה זו טירת הכרמל מיום עיריית

תוספת

בתשריט. כמסומן זאת כל מ"ר, 600 בשטח ,3 ח"ח ,10721 גוש

המקומית הוועדה במשרדי מופקד האמור התשריט העתק
הנביאים, מגדל ,2 כורי רח' הכרמל, מורדות ולבניה לתכנון
העבודה בשעות  בו לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה,  ,7 קומה

הרגילות.

(8 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ח'
(3-4 (חמ

מוזס יואל
המקומית הוועדה ראש יושב

הכרמל מורדות 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
שהודעה ש/356, מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
עמ' התשנ"ג, ,4100 הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר
ולבניה השומרון לתכנון המקומית הוועדה מצהירה בזה ,2281
19 לפקודת הקרקעות (רכישה  לסעיף בהתאם הוועדה), - (להלן
אשר בתוספת,  המתוארת הקרקע כי  ,21943 ציבור), לצורכי
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעה פורסמה אליה ביחס
הגמור לקניינה  תהיה  ,3099 עמ' התשנ"ו, ,4405 הפרסומים
פרסום מיום זרקא אל ג'סר המקומית המועצה של והמוחלט

זו ברשומות. הודעה

תוספת

,64-58 ח"ח ,10398 בגוש זרקא, אל  בג'סר קרקע  חטיבות
ש/356. עפ"י צ-2 מגרש ,138-128

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

(8 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ח'
(3-4 (חמ

קירמאייר מוטי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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
כס/14/1/א מס' מפורטת לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2770 עמ' התשמ"ה, ,3217 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן סבא כפר ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3334 עמ' התשס"ה, ,5414

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום סבא כפר עיריית

תוספת

- 7595 גוש

במ"רחלקה החלקה במ"רשטח ההפקעה שטח הכל סך

741,490310

138 1,491311

דרך. שצ"פ, הקרקע: ייעוד

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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הוועדה במשרדי מופקדים ההפקעה ומפת התכנית העתק
בשעות בהם לעיין רשאי  מעוניין וכל סבא,  כפר בעיריית

הרגילות. העבודה

(29 ביולי 2008) התשס"ח בתמוז כ"ו
(3-4 (חמ

חמו יהודה בן
המקומית הוועדה ראש יושב

סבא לתכנון ולבניה כפר

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
פת/1205  מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,270 עמ' התשכ"ד, ,1048 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן תקוה פתח ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,12 עמ' התשס"ה, ,5330

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום תקוה פתח עיריית

תוספת

של בשטח קרקע חטיבת ,103 ח"ח ,6377 גוש תקוה, פתח
לדרך. מ"ר 37

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

הרגילות.

(3 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ג'
(3-4 (חמ

אוחיון יצחק
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רצ/23/1  מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2890 עמ' התשמ"ד, ,3075 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3454 עמ' התשס"ח, ,5818

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום לציון ראשון עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

תוספת

בשלמות. 70 חלקה ,7282 גוש

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

(20 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ט
(3-4 (חמ

ניצן מאיר
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון 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
רצ/מק/2/59/1  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,2869 עמ' התשס"ח, ,5797 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן לציון ראשון ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  הקרקעות (רכישה לצורכי 19 לפקודת לסעיף
אליה ביחס אשר  בתוספת, המתוארת הקרקע כי הפקודה),  -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,3826 עמ' התשס"ח, ,5828

ברשומות. זו הודעה מיום פרסום לציון ראשון עיריית

תוספת

.65 ח"ח ,6095 גוש ;184 ח"ח ,3927 גוש ;8 ח"ח ,3629 גוש

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

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
(3-4 (חמ

ניצן מאיר
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
רצ/7/50/1 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,141 עמ' התשנ"ד, ,4150
19 לפקודת  הוועדה), בהתאם לסעיף - (להלן ולבניה ראשון לציון
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), לצורכי (רכישה הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ח, הפרסומים 5828, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
ראשון עיריית  של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה  ,3826 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום לציון

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר
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תוספת

ח"ח 124). (לשעבר 154 בשלמות חלקה ,3628 גוש

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

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
(3-4 (חמ

ניצן מאיר
המקומית הוועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

סופר טעות תיקון
לצורכי  (רכישה  הקרקעות לפקודת   19 סעיף לפי בהודעה
עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומם בילקוט שפורסמה ,1943 ציבור),
בתוספת,  (תל–אביב-יפו), תא/2129  מס' תכנית לעניין ,4776

."138 צריך להיות "חלקה "158 "חלקה במקום

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
תל–אביב–יפו מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
תא/3456 מס'  מפורטת

יפתח ברח' מגדלי מגורים התכנית: שם
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מקומית ברמה מיתאר אישור תכנית בדבר התשכ"ה-1965,
כפיפות לתכניות תא/641, ,K/תא לתכניות שינוי מס' תא/3456,

תא/ג. תמא/2/4, תא/ע/1,

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

תל–אביב–יפו. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ציבורי גן - מצפון התכנית: גבולות ;20 ,18 ,16 יפתח רחוב
ממערב יפתח, - רחוב ממזרח רוקח, בית ספר - מדרום קיים,
במלואה: חלקה ,6133 גוש: וחלקות: גושים קיים; ציבורי גן -

.922

3 מבני מגורים ובהם 120 יחידות  הקמת התכנית: מטרת
קיימים. בניינים 3 במקום דיור

הבניה צפיפות הגדלת .1 התכנית: הוראות  עיקרי
דיור  יחידות תוספת דיור. יחידות ל–120  דיור יחידות  מ–48
עיקרי שטח קביעת לתכנית. 2. ניכרת סטיה ל–120 תהיה מעבר
גובה קביעת .3 מ"ר.   95 של דיור ליחידות מינימלי ממוצע
4 קומות  עמודים במקום  ו–13 קומות מעל ,9 ,8 בני הבניינים
פרטי מעבר קביעת .5 בניין. קווי  קביעת  .4 קרקע. קומת מעל
כולל השטח לפיתוח הוראות קביעת .6 לציבור. הנאה זיקת עם
קביעת .7 וכיו"ב. חשמל ניקוז, ביוב, דרכים, ושירותים: תשתיות
למעט מנחה יהיה הבינוי נספח .8 המגרש. בתחום חניה הסדרי
רציף בתחומי פתוח קביעת שטח .9 הבניין. וקווי הגובה נושא
שלושת המשותף של הפתוח מהשטח חלק אשר יהווה המגרש

בניה. בו כל תותר הבניינים ולא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.12 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5719, 07/09/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
תל–אביב–יפו,   68 גוריון בן שד' אביב, תל ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,03-5217162 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי אונו

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' קא/361

הפקעה ביטול התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
מתא/16, תממ/254, לתרשצ/3/43/21, שינוי קא/361, מס' 

תממ/83/א. תממ/195, תממ/153,

גבולות אונו; קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
אשכול, לוי  רח' - ממזרח  ,471 דרך - מצפון התכנית:
ברנר, ביאליק, הרחובות - מדרום אילן, בר מחלף - ממערב
וחלקות: גושים אלון; ויגאל אצ"ל הרצל, ז'בוטינסקי,  ברכה,
,159  -  156 ,138  -  128 ,5 במלואן: חלקות ,6494  גוש:
,405 ,389  -  384 ,313 ,289 ,285 ,282 ,263  -  261 ,233  -  229 
חלקות ,6495 גוש: .425 ,312 ,286 חלקות: חלקי ,412 ,407 ,406
,229 - 226 ,168 - 162 ,101 ,99 ,96 ,94 ,92 ,84 ,7 ,6 במלואן:
חלקי ,480 - 478 ,475 ,468 ,394 ,393 ,386 ,375 ,295 - 289 ,271
חלקות ,6891 גוש: .490 ,484 ,276 ,274 ,147 ,17 ,1 חלקות:

.65 ,57 ,56 חלקות: חלקי ,64 ,6 - 2 במלואן:

מכבית כביש שבין השטח רצועת תכנון התכנית: מטרת
על לשמור כוונה מתוך העיר של הצפוניים המגרשים לבין
כביש ובין המגרשים ורצועת תשתיות בין לינארי שצ"פ רצף

האקוסטי. הקיר של הפיזי מיקומו עקב מכבית,

נדרשות, שאינן הפקעות ביטול  א. המשנה: מטרות
של ייעוד שינוי ב. פתוח.  ציבורי לשטח  הפקעות וקביעת
בנייני  לשטח  159 בחלקה מוצעת ודרך א' מגורים אזור
של ייעוד שינוי ג. ציבור. מבני  עם משולב ושצ"פ ציבור
מדרך. חלק ביטול  ד. משולבת. לדרך פתוח ציבורי   שטח
הקיר האקוסטי לאורך שפ"פ רצועת קביעת ו. ביטול שצ"פ. ה.
מבנים בתחום להריסת הוראות קביעת ז. כמסומן בתשריט.
חדש. אחורי בניין קו קביעת ח. והשפ"פ. המוצעת ההפקעה
זיקת וקביעת תשתיות העברת לצורך רצועה הקצעת ט.
לאיחוד מתחם קביעת י. בתשריט. כמסומן בהתאם הנאה
הנחיות וקביעת הבעלים, בהסכמת  שלא מחדש וחלוקה
וחניה מעבר לרכב זכות קביעת יא. תכנית מפורטת. להכנת

הבינוי. ובנספח בתשריט כמסומן

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.872 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5748, 21/12/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה  לתכנון
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,03-5356840

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
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השרון רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית ברמה מיתאר תכנית אישור הודעה בדבר
רש/1/683/א מס'  מפורטת

לאזור א מגורים מאזור ייעוד שינויי התכנית: שם
ב מגורים

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רש/754, לתכניות  שינוי רש/1/683/א,  מס' מפורטת ברמה

רש/2/392. רש/900,

כל הסכמת ללא חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל הבעלים

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

רחוב השרון. רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הרחובות בין התכנית:  גבולות אלון;  19.שכונת קדרון נחל
חלקות ,6416 גוש: וחלקות: גושים והנצח; קידרון נחל

.241 ,232 במלואן:

מאזור ייעוד ושינוי  וחלוקה, איחוד התכנית:  מטרת
ללא והכל ב',  מגורים לאזור ב' מגורים ואזור א'  מגורים

התכנית. תחום בכל הבעלים כל הסכמת

מגורים מאזור  ייעוד  שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
בניה זכויות הגדלת .2 ב'. מגורים לאזור ב' מגורים ואזור א'
מ"ר   23 ששטחו  לגג יציאה  חדר  (כולל  עיקרי  שטח ל–80% 

שירות. שטחי קביעת .3 דיור). יחידת לכל

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2432 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5787, 22/02/2008 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תל–אביב–יפו ,125 בגין דרך אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,03-7632588 טל' ,67012
,03-5401434 טל' השרון, רמת השרון, רמת ולבניה לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אורון גילה  
המחוזית הוועדה יושבת  

אביב מחוז תל לתכנון ולבניה

מחוז חיפה
הכרמל מורדות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' מכ/386/ב

כרמל טירת כהן, אלי מתחם התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
מכ/123, ,910 ג/ ,2/20/8 ,2/20/6 לתכניות שינוי מכ/386/ב,

מכ/345/ב. לתכנית כפיפות

כרמל. טירת  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
השחרור רח' ,32 רח' הרצל ,5 ,1 רמב"ם רח' כהן, אלי שכונת
וחלקות: גושים ;13 ,1 קוק  הרב ורח'  20 ,14 ,12 ,10 ,8 ,2 
,4 חלקות: חלקי ,138  - 136 ,5 במלואן: חלקות ,10674 גוש:
במלואה: חלקה ,10675 גוש: .139 ,134 ,133 ,129 ,128 ,124 ,33

.141 חלקי חלקה: ,10676 גוש: .49 ,44 ,30 ,27 חלקות: חלקי ,34 
מוסדר. לא בנוי שטח .27 ,26 ,21 חלקות: חלקי ,11069 גוש:

מגורים, של יזמית בניה לאפשר התכנית:  מטרת
פונקציות  של מחדש ושיקום פינוי כדי תוך 113 יח"ד, הכל סך

חוקי. בלתי באופן ממוקמות מסחריות

ומסחר, מגורים פרויקט הקמת התכנית: הוראות עיקרי
למסחר לשטח ציבורי פתוח משטח ייעוד שינוי  א. ידי: על
חניה ב', מגורים לאזור משטח ייעוד שינוי ב. ומשרדים.
ודרך. ד' מגורים  לאזור ושב"צ רגל להולכי שביל  ציבורית, 
ושלבי פיתוח הוראות בניה, והוראות בניה זכויות קביעת ג.
תנועה קביעת הסדרי ד. בתכנית. בשטחים הכלולים ביצוע
לשטחים פיתוח הוראות קביעת ה. התכנית. בתחום וחניה

ב1. למגורים מיוחד ב' מגורים שינוי ו. הפתוחים.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4264 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5713, 27/07/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
,04-8676296 טל' ,33093 חיפה ,2 כורי רח' הכרמל, מורדות
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אלונה תכנון מקומי מנשה מרחב

מ/254/א מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שמר עין קיבוץ שטח מסחרי, הרחבת התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
מ/162/א. מ/162, מ/195, משח/32, לתכניות שינוי מ/254/א,

שמר. עין קיבוץ ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
לכרכור הגישה לכביש ממערב מנשה, לצומת ומערבית צפונית
קיבוץ עין של המסחרי הקיים ובצמוד למרכז ולגן השומרון
.202 ,198 חלקות: חלקי ,10073 גוש: וחלקות: גושים  שמר;
חלקות: חלקי ,10114 גוש: .50 ,29 חלקות: חלקי ,10106 גוש:

.47 ,30

קיבוץ של הקיים המסחרי המרכז הגדלת התכנית: מטרת
שמר. עין

חקלאי, שטח ייעוד שינוי א.  התכנית: הוראות עיקרי
שטח ייעוד שינוי ב. מסחרי. לשטח ודרך פתוח פרטי שטח
איחוד ג. פתוח. ציבורי  ולשטח פתוח פרטי  לשטח חקלאי
המותרים, השימושים ד. קביעת הבעלים. בהסכמת וחלוקה
ה. הסדרת הבניה השטח. ופיתוח בניה זכויות בניה, הוראות
ושטחי הבניין  קווי בדבר התדלוק תחנת בתחום הקיימת 

שירות.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3327 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5815, 18/04/2008 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-8633448
מעוניין וכל ,04-6177307 טל' ,37845 ד"נ חפר מנשה אלונה,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים
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קריות מקומי תכנון מרחב

ק/303/ד מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
,8 דקר ברח' א' למגורים מגרש ייעוד התכנית: שם

מוצקין קרית
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי חיפה   מחוז ולבניה לתכנון
ק/303/ד, לתכנון ולבניה קריות מופקדת תכנית מפורטת מס'

ק/303. לתכנית שינוי

רחוב מוצקין. קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
של המזרחי אלון, מצדו ויגאל הרחובות דקר בצומת ,8 דקר

.574 במלואה: חלקה ,10426 גוש: וחלקות: גושים הצומת;

משטח קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
וזכויות הבניה הוראות קביעת ב. א'. למגורים לבארות מים
המבנה ועיצוב השטח פיתוח הוראות  קביעת ג. למגורים.
נספח לפי החניה מקומות קביעת ד. מצורף. בינוי נספח לפי

המצורף. התנועה

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה
העתק ההתנגדות יומצא .04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם
רח' הגדוד קריות, ולבניה לתכנון המקומית למשרדי הוועדה

.04-8715291 טל' ,26114 מוצקין קרית ,4 העברי

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

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

שחר יגאל  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
חיפה מחוז ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
טייבה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' טב/2932

לשצ"פ ד' שינוי ייעוד משב"צ ומגורים התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז  מחוז ולבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת טייבה ולבניה לתכנון

ממ/2/829/א, ממ/928. לתכניות שינוי טב/2932,

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.3 ,2 חלקות: חלקי ,7848 גוש: וחלקות:

ציבור משטח בנייני ייעוד חלק שינוי .1 התכנית: מטרת
ד' מגורים מאזור חלק ייעוד שינוי .2 פתוח. ציבורי לשטח
מצב בתשריט כמסומן  גדר  הריסת .3 פתוח. ציבורי לשטח

ג', פרק לפי הבעלים בהסכמת וחלוקה איחוד .4  מוצע.
בניה. וזכויות הוראות קביעת .5 לחוק. ז' סימן

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 ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל' ,72430
,40400 טייבה טייבה,  ולבניה לתכנון המקומית  הוועדה 

.09-7992808 טל'

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

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

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2066 מס'  מקומית

טב/2066 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2066, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,1008 עמ' התשנ"א, ,3831 הפרסומים  בילקוט

ממ/9/560/א. לתכנית תיקון ,03/01/1991

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.29 חלקי חלקה: ,7842 גוש: וחלקות:

לפי בניין וקווי בניה אחוזי קביעת .1 התכנית: מטרת
שני קשירת .3 שלוש. במקום קומות שתי קביעת .2 הקיים.

מבנים.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2379 מס'  מקומית

טב/2379 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2379, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,448 עמ' התשנ"א, ,3813 הפרסומים  בילקוט

ממ/25/560/ב. תיקון לתכנית מס' ,08/11/1990

;11 מגרש טייבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.19 במלואה: חלקה ,7842 גושים וחלקות: גוש:

קו קביעת .2 מסחרית. חזית קביעת .1 התכנית: מטרת
מגורים שטח המרת .3 קיים. מצב לפי וצדדי אחורי בניין

בניה.        הוראות קביעת .5 ציבורית. חניה קביעת .4 לדרך. ג'
המגרש. על נפרדים מבנים שלוש בניית קביעת .6
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הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2427 מס' מקומית

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2427, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,1886 עמ' התשנ"א, ,3859 הפרסומים  בילקוט

ממ/25/560/ב, ממ/2/844. תיקון לתכניות מס' ,21/03/1991

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.73 ,72 ,64 חלקות: חלקי ,7849 גוש: וחלקות:

קיים. לבניין מסחרית  חזית  קביעת .1 התכנית:  מטרת
בניה   אחוזי קביעת   .3 קיים. מצב לפי בניין קווי קביעת .2
המגרש על בניינים שני קביעת .5 בניה. הוראות קביעת .4

ביניהם. חיבור או

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2454 מס'  מקומית
טב/2454 התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טב/2454,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
לתכניות תיקון ,21/02/1991 בתאריך ,1306 עמ' התשנ"א, ,3846 

ממ/25/560/ב, טב/1005.

;34/9 מגרש טייבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.34 חלקי חלקה: ,7842 גושים וחלקות: גוש:

קו קביעת .2 מסחרית. חזית קביעת .1 התכנית: מטרת
בניינים נפרדים קביעת שני .3 לתשריט. בהתאם לחזית בניין
אחורי בניין קו קביעת .5 בניה. הוראות קביעת .4 המגרש. על

הקיים. לפי

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2460 מס'  מקומית
טב/2460 התכנית: שם

תכנית הפקדת הודעה בדבר ביטול הודעה על בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טב/2460,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
לתכנית תיקון  ,21/02/1991 בתאריך ,1306 עמ' התשנ"א, ,3846 

טב/5/1111.

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.29 חלקי חלקה: ,8030 גוש: וחלקות:

במקום  4.80 מ' חזיתי בניין קו קביעת .1 התכנית:  מטרת
בניה. הוראות קביעת .3 רביעית. קומה קביעת 5 מ'. 2.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2462 מס' מקומית

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2462, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,438 עמ' התשנ"ד, ,4157 הפרסומים  בילקוט

טב/2152. לתכנית תיקון ,04/11/1993

מגרש טיבה. ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
גוש .1 חלקי חלקה: ,8074 וחלקות: גוש:  ב; גושים א/1/1 +

.8071 בחלקיות:

4 קומות  קביעת .2 בניה. אחוזי קביעת .1 התכנית: מטרת
קביעת .4 מוצעת. בניה  קונטור קביעת  .3 קומות.   3 במקום

בניה. הוראות

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2494 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טב/2494,
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
תיקון לתכנית ,30/1/1992 בתאריך ,1968 עמ' התשנ"ב, ,3969

טב/8/1111/א.
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;34 מגרש טייבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.21 חלקי חלקה: ,8031 גושים וחלקות: גוש:

מ' 4.0-3.75 בין חזיתי בניין  קו  קביעת .1 התכנית: מטרת
במקום  3-2.70 מ' בין צד לשביל קו בניין קביעת 4 מ'. 2. במקום
קביעת ל–2.30 מ'. 4. מ' מ–3 מצד מזרח בניין קביעת קו 3 מ'. 3.

בניה. הוראות

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
טב/2511 מס' מקומית מיתאר

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה טב/2511, מס' 
בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,23/01/1992 בתאריך ,1898 עמ' התשנ"ב, ,3966 הפרסומים

טב/2270. לתכנית תיקון

גושים טייבה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
חלקי ,14 ,10 ,4 ,1 במלואן: חלקות ,7854 גוש: וחלקות:

.18 ,9 ,8 ,3 חלקות:

לאזור חלק והמרת דרך תוואי שינוי .1 התכנית: מטרת
קביעת .3 גשם. מי ניקוז לשם שבילים התוויית .2 ד'. מגורים
קביעת .4 א'. באות המסומן על מגרש נפרדים בניינים שני

בניה. הוראות

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

טייבה מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טב/2538 מס' מקומית

תכנית הפקדת הודעה בדבר ביטול הודעה על בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טב/2538,
,4082 הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
מיתאר לתכנית תיקון ,04/02/1993 בתאריך ,1407 עמ' התשנ"ג,

מס' טב/13/1111.

 918 מגרש טייבה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.8 חלקי חלקה: ,8048 גוש: וחלקות: גושים ;(8/2)

בהתאם בניה ואחוזי בניין קו קביעת .1 התכנית: מטרת
יחידת במקום לקומה דיור  יחידות  שתי קביעת .2 לקיים.

בניה. הוראות קביעת .3 לקומה. אחת דיור

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7992808 טל' ,40400 ולבניה טייבה, טייבה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי טירה

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טר/2460 מס'  מקומית

והמרתו למגורים ג' שביל שם התכנית: ביטול
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טר/2460,
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
בתאריך ,376 עמ' התשס"א, הפרסומים 4933, 26/01/2001 ובילקוט

טר/במ/3006. לתכנית שינוי ,16/11/2000

גושים טירה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.26 במלואה: חלקה ,7773 גוש: וחלקות:

ג'.   למגורים והמרתו שביל ביטול   .1 התכנית: מטרת
הוראות קביעת  .3 מ'.   5 במקום  מ' ל–3  בניין קו קביעת .2

בניה.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7938914 טל' ,44915 טירה טירה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי טירה

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
טר/2488 מס'  מקומית

והמרתו ירוק משביל חלק ביטול התכנית:  שם
ג' למגורים מדרך והמרתו ביטול חלק ג', למגורים

תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' טר/2488,
בתאריך בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה,  התכנון
,2172 עמ' התשס"ה, ,5384 הפרסומים  ובילקוט  20/03/2005

טר/במ/3005. לתכנית שינוי ,29/03/2005 בתאריך

גושים טירה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.8 חלקי חלקה: ,7777 גוש: וחלקות:

פתוח ציבורי חלק משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
ג'. למגורים מדרך הייעוד ושינוי דרך הצרת .2 ג'.  למגורים

בניה. הוראות קביעת .3

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ובשעות ,09-7938914 טל' ,44915 טירה טירה, ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אפריים מקומי יהוד-נווה תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
יד/6097 מס'  מקומית

ייעוד שינוי התכנית: שם
תכנית הפקדת הודעה על ביטול הודעה בדבר בזה נמסרת
89 לחוק  לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מס' יד/6097,
,4062 הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
יד/1022, לתכניות שינוי ,26/11/1992 בתאריך ,542 עמ' התשנ"ג,

יד/890/ב.
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אפרים. יהוד-נווה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.157 חלקי חלקה: ,6711 וחלקות: גוש: יהוד; גושים

א'. למגורים  משצ"פ  א.  ייעוד: שינוי  התכנית:   מטרת 
לדרך. א' ממגורים ב.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
יהוד- ,6 הקסמים מרבד רח' אפרים,  יהוד-נווה  ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,56100 אפרים נווה

לקהל. פתוחים

אפריים מקומי יהוד-נווה תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
יד/6102 מס'  מקומית
יד/6102 התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה יד/6102, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,2904 עמ' התשנ"א, ,3894 הפרסומים  בילקוט

יד/1/934/א. לתכנית שינוי ,24/06/1991

אפרים. יהוד-נווה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.61 ,60 ,59 במלואן: חלקות ,6685 וחלקות: גוש: יהוד; גושים

בניין קו הקטנת .2 מגורים. תנאי שיפור .1 התכנית: מטרת
ליח"ד. מ"ר 23.50 של הרחבה תוספת .3 לתשריט. בהתאם

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
יהוד- ,6 הקסמים מרבד רח' אפרים,  יהוד-נווה  ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,56100 אפרים נווה

לקהל. פתוחים

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' כס/15/1/כט

למבנה בניה, קביעת גובה התכנית: קביעת זכויות שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
פורסמה הפקדתה דבר  על  שהודעה כס/15/1/כט, מס' 
,5283 הפרסומים  ובילקוט  04/03/2004 בתאריך בעיתונים
לתכניות שינוי ,17/03/2004 בתאריך ,2360 עמ' התשס"ד,

כס/15/1. כס/15/1/טו,

רחוב סבא. כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.75 במלואה: חלקה ,7594 גוש: וחלקות: גושים ;9 נחמיה

גובה קביעת ב. בניה. זכויות קביעת א. התכנית: מטרת
למבנה.

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

לקהל. פתוחים

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
כס/3/3/ב מס'  מקומית

דרכים הרחבת בהסכמה, וחלוקה איחוד התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת

כס/1/1. לתכניות כס/3/3, כס/3/3/ב, שינוי מס' תכנית

רחוב סבא. כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
,6440 גוש וחלקות: גושים המייסדים; רחוב .63 רוטשילד

.118-116 במלואן: חלקות

בהסכמת חדשה  וחלוקה איחוד  .1 התכנית: מטרת
וחניה. בניה הוראות .3 הרחבת דרכים. .2 הבעלים.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
טל' ,44100 סבא כפר ,135 ויצמן רח'  סבא,  כפר   ולבניה 
האמורים פתוחים שהמשרדים בימים ובשעות ,09-7649175

לקהל.

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' כס/6/103/ד

12 דירה בעבור תוספת זכויות בניה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

לתכנית כס/6/103. מס' כס/6/103/ד, שינוי

רחוב סבא. כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.47 במלואה: חלקה ,6428 גוש: וחלקות: גושים ;3 בילינסון

 12 דירה בעבור בניה זכויות תוספת .1 התכנית: מטרת
.11 בדירה היתר ללא בניה הריסת .2 בקומת הגג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2360 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5283, 01/04/2004 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
לד/363 מס'  מקומית

שמחות התכנית: אולם שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה לד/363, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,3578 עמ' התשנ"ג, ,4128 הפרסומים  בילקוט

לד/1001. לתכנית שינוי ,29/07/1993

גושים לוד;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.207/2 ,2.68 חלקות: חלקי ,3958 גוש: וחלקות:
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לאזור תעסוקה ממרכז ייעוד שינוי התכנית: מטרת
קיימת בלבד. שמחות במסגרת אולם מסחרי -

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
לד/450 מס' מקומית  מיתאר

מרכז מסחרי - הזיתים גבעת שכ' התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
לסעיף בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה לד/450, מס' תכנית
בעיתונים פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
עמ' התש"ן, ,3728 הפרסומים  ובילקוט  13/03/1990 בתאריך

לד/1000. לתכנית שינוי ,24/12/1989 בתאריך ,1224

גבעת שכונת לוד. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.16 - 14 במלואן: חלקות ,4016 גוש: גושים וחלקות: הזיתים;

פתוח. ציבורי מסחרי בשטח להקים מרכז התכנית: מטרת
הכל  סך מ"ר,  35 כ"א  חנויות,  3 קרקע צמוד  יהיה  המרכז 
בהתאם  בניין קווי 4.70 מ'. פנימי  וגובה מבנה כ–1,051 מ"ר,

מ'. צדדי 8 4 מ', בניין אחורי קו למסומן בתשריט.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
 מס' לד/690

לד/690 מס' מפורטת תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על שהודעה לד/690  מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,365 עמ' התש"ן, ,3715 הפרסומים בילקוט פורסמה

לד/610. לתכנית שינוי ,12/11/1989

גושים לוד;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.414-411 ,216 במלואן: חלקות ,4024 גוש: וחלקות:

לבניינים מגורים תוספת לאפשר התכנית: מטרת
בלוח למפורט בהתאם הזכויות הגדלת ידי על משותפים

האזורים.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
 מס' לד/696

לד/696 מס' מפורטת תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על שהודעה לד/696  מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,1711 עמ' התש"ן, ,3739 הפרסומים בילקוט פורסמה

.31/01/1990

הרץ; הנרי לוד. רח' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.392 ,327 - 321 במלואן: חלקות ,4024 גושים וחלקות: גוש:

בעבור בניה ואחוזי בניין  קווי לקבוע  התכנית: מטרת
למגורים. קיימת לבניה תוספות

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
לד/6101 מס'  מקומית

גרוזיה יהדות מרכז התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה לד/6101, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,3728 הפרסומים  ובילקוט  13/03/1990 בתאריך בעיתונים
לתכנית שינוי  ,24/12/1989 בתאריך ,1224 עמ'  התש"ן,

לד/663.

גושים לוד;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.600 במלואה: חלקה ,4024 גוש: וחלקות:

לבנייני מיוחד ממוסד מגרש ייעוד שינוי התכנית: מטרת
גרוזיה. ליהדות רוחני מרכז הקמת לצורך ציבור

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

לוד מקומי תכנון מרחב

מיתאר תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
לד/6125 מס'  מקומית
בית רב שם התכנית:

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ,6125 לד/ מס' תכנית
ובילקוט התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,22/11/1993 בתאריך ,869 עמ' התשנ"ד, ,4168 הפרסומים

לד/610. לתכנית שינוי
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רח' חב"ד, לוד. שכ' ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
.297 במלואה: חלקה ,4026 גוש: וחלקות: גושים צדק; צמח

לאזור פתוח ציבורי שטח  ייעוד שינוי  התכנית: מטרת
רב). בית הקמת (עבור א' מגורים

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9279967 טל' ,71104 לוד ,1 קומנדו כיכר לוד, ולבניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מודיעין-מכבים-רעות מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
מר/119/177 מס' מקומית  מיתאר

הגדלת במגרש, עיקרי שטח הגדלת התכנית: שם
קרקע קומת שטח

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה מר/119/177, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,5534 הפרסומים  ובילקוט  24/04/2006 בתאריך בעיתונים
לתכניות שינוי ,30/05/2006 בתאריך ,3422 עמ' התשס"ו,
מר/15/177, מר/מק/35/177, גז/מד/במ/4/177, מר/מק/4/177,

מר/מק/74/177.

ומקומם: מודיעין-מכבים- הכלולים בתכנית השטחים
חלקה ,5295 גוש: וחלקות: גושים ;18 חרמון רחוב רעות.
גז/מד/במ/ לתכנית בהתאם 1198 מגרש: .39  במלואה:

.4/177

 1198 במגרש עיקרי שטח הגדלת .1 התכנית: מטרת
קומת שטח הגדלת ל–240 מ"ר. 2. מ–180 מ"ר, ב–60 (18 (חרמון

מ"ר. ל–146.5 מ"ר מ–140 מ"ר, ב–6.5 קרקע

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
מודיעין- ,1 המכבים דם רח' מודיעין-מכבים-רעות, ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים ,08-9726045 טל' מכבים-רעות,

לקהל. פתוחים האמורים

נתניה מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
נת/37/366 מס' מקומית  מיתאר

מיוחד, למגורים ממגורים ייעוד שינוי התכנית: שם
קווי בניין קביעת בניה, זכויות הוספת הוספת יח"ד,

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה נת/37/366, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,5379 הפרסומים  ובילקוט  25/02/2005 בתאריך בעיתונים
לתכניות שינוי ,15/03/2005 בתאריך ,2017 עמ' התשס"ה,

נת/366/א, נת/7/400. נת/366,

רחוב נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,8215 גוש: וחלקות: גושים גנים; נאות .29 אהרונוביץ

.215 ,47 חלקות:

לאזור מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
הוספת ג. .47 לחלק מחלקה ב. הוספת יח"ד מגורים מיוחד.
קביעת ד. .47 מחלקה לחלק  שירות)   + (עיקרי  בניה  זכויות 

.47 מחלקה לחלק בניין קווי

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון המחוזית
המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430 רמלה
טל' ,42439 נתניה ,8 חי תל רח'  נתניה, ולבניה  לתכנון 
האמורים פתוחים שהמשרדים בימים ובשעות ,09-8603159

לקהל.

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/5/1/537

בעלים בהסכמת חדשה וחלוקה איחוד התכנית: שם
והבניה, התכנון לחוק ז' סימן ג', פרק  לפי

התשכ"ה-1965
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
נת/7/400, נת/1/537, לתכניות שינוי נת/5/1/537,  מס' 

נת/מק/96/7/400/ב.

דוד רח' נתניה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גושים נתניה; דרום עוז, נווה מודעי, יצחק רח' פינת רזניק

.24 חלקי חלקה: ,21 במלואה: חלקה ,8449 גוש: וחלקות:

בעלים בהסכמת חדשה וחלוקה איחוד א. התכנית: מטרת
התשכ"ה-1965. והבניה,  התכנון לחוק ז' סימן ג', פרק   לפי
פתוח ציבורי ושטח ציבור לבנייני משטח ייעוד שינוי ב.
ושטח ציבור  לבנייני שטח קומות, רב מיוחד מגורים לאזור 
מותרים. ושימושים תכליות קביעת ג. פתוח.  ציבורי
קומות  מס' קביעת ה. הכל. סך ל–150  יח"ד  מס' קביעת ד. 
קומת  הכוללת כפולה עמודים  קומת  גבי על קומות ל–15 
קביעת ז. מרבית. ותכסית  בניה  זכויות  קביעת  ו. ביניים.
קביעת ט.  בניה. קווי קביעת  ח. בניה.  ומגבלות הוראות 

הנאה. זיקות י. קביעת להריסה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2440 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5787, 07/03/2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' נת/5/7/750

וקאנטרי אשדר נתניה, במזרח מגורים בניין התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מיתאר תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 
נת/מק/ נת/7/750, לתכניות שינוי נת/5/7/750, מס'  מקומית

נת/1/7/750/א, נת/7/400. ,1/7/750



4851 25.9.2008 התשס"ח, באלול כ"ה ,5852 הפרסומים ילקוט

קואורדינטה נתניה; ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
מערב   Y 689.900 קואורדינטה דרום, צפון ,X 188.700
גוש: וחלקות:  גושים הסרג'נטים;  לחורשת  דרומית מזרח, 
,76 ,28 ,27 ,23 ,21  -  19 ,15 ,12 ,10 במלואן: חלקות ,8007 
לתכנית  2030 בהתאם מגרשים: .14 ,3 חלקות: חלקי ,80 - 78

נת/7/750. לתכנית בהתאם B20 ,(חלק) 229 נת/1/7/750/א.

קומה. זכויות ותוספת התכנית: ניוד מטרת

 2030 במגרש קומה תוספת א. התכנית:  הוראות עיקרי
(לפי   B20 ממגרש בניה שטחי ניוד ב. נת/1/7/750/א). (לפי
שינוי ללא נת/1/7/750/א) (לפי 2030 למגרש נת/7/750)

הכולל. בשטח

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.386 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5732, 24/08/2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
 מס' פת/7/179

פת/7/179 מס' תכנית התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
דבר הפקדתה, שהודעה על פת/7/179, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,3113 עמ' התשמ"ח, ,3580 הפרסומים בילקוט פורסמה

.30/08/1988 בתאריך

תקוה. פתח  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
חלקה ,6371 גוש: וחלקות: גושים ;32 עוז, רח' קפלנסקי נוה

.361 במלואה:

תכנית לפרט/לשנות באה זו  תכנית התכנית: מטרת
כדלקמן: פת/3/1002/ב מס' תקוה פתח  מקומית  מיתאר

המפרץ. החזרת ידי על מגרש השלמת

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,49100 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
 מס' פת/1/435

פת/1/435 מס' תכנית התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
דבר הפקדתה, שהודעה על פת/1/435, מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,2382 עמ' התשמ"ח, ,3561 הפרסומים בילקוט פורסמה

פת/3/1002/ב. לתכנית שינוי ,24/05/1988 בתאריך

תקוה. פתח  ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים 
,4042 גוש: וחלקות: גושים ;10 חברון רחוב שעריה. שכ'

.168 במלואה: חלקה

צד. בניין הקטנת קו קביעת אחוזי בניה. ב. התכנית: א. מטרת

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,49100 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
פת/1/759 מס'  תכנית

פת/1/759 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על פת/1/759 שהודעה מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,3055 עמ' התשמ"ט, ,3658 הפרסומים בילקוט פורסמה

.15/05/1989 בתאריך

תקוה; גושים פתח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.91 ,90 במלואן: חלקות ,6377 גוש: וחלקות:

תכנית לשנות, לפרט, באה זאת תכנית התכנית: מטרת
פת/3/1002/ב, פת/759 כדלקמן:  תקוה מקומית פתח מיתאר

בניין. באחוזי תוספת בלי קרקע בקומת חנות תוספת

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,49100 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
פת/1/1244 מס' מקומית מיתאר  תכנית

לדרך ספורט מאזור ייעוד שינוי התכנית:  שם
ודנקנר ציון אסירי ברחובות

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה פת/1/1244, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,3560 הפרסומים  ובילקוט  20/03/1990 בתאריך בעיתונים
לתכנית שינוי  ,20/05/1988 בתאריך ,2361 עמ' התשמ"ח,

פת/3/1002/ב.

תקוה. פתח  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,6362 גוש: וחלקות: גושים  ודנקנר; ציון אסירי  הרחובות

.5 ,4 במלואן: חלקות

תכנית לפרט/לשנות באה זו  תכנית התכנית: מטרת
שינוי כדלקמן: פת/3/1002/ב מס' מקומית פתח תקוה מיתאר

ייעוד אזור ספורט לדרך חדשה.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,49100 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים
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פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
פת/11/1280 מס'  תכנית

אחורי בניין קו שינוי התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על פת/11/1280 שהודעה מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,1826 עמ' התשמ"ח, ,3546 הפרסומים בילקוט פורסמה

פת/2000. לתכנית שינוי ,24/03/1988 בתאריך

רחוב תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.305 במלואה: חלקה ,6388 גוש: וחלקות: גושים ;6 השרון

מ'. ל–4 מ' מ–6 אחורי בניין קו לשנות התכנית: מטרת

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,49100 פתח תקוה ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' פת/44/1233

סיב רמת ינאי, פארק התכנית: שם

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
פת/בת/17/1233/א, לתכניות שינוי פת/44/1233,  מס' 
לתכנית כפיפות פת/מק/27/1233, פת/10/2000, פת/2000,

פת/מק/2000/ד.

רחוב תקוה. פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- מזרח ,186.620 מערב קואורדינטה ינאי, פארק סיב. רמת
שטח בדרום אזור ,X - צפון ,665.650 דרום קואורדינטה ,Y
הסיבים במערב, תחום ברח' פתח תקוה. סיב התעסוקה רמת
וחלקות: גושים בדרום; זלוטניק וברח' בצפון דרנגר  ברח'
לתכנית  בהתאם  101 מגרש: .44 חלקה: חלקי  ,6393  גוש:

פת/בת/17/1233/א.

4,861 מ"ר  של בשטח בניה זכויות תוספת התכנית: מטרת
המאושרים  עיקריים מ"ר ל–18,344  מעבר עיקריים שטחים
הקרקע, בייעודי  שינוי ללא  פת/בת/17/1233/א, בתכנית 

חניה. מקומות תוספת וללא קומות תוספת ללא

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2441 עמ' התשס"ח הפרסומים 5787, 22/02/2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
רצ/15/22/1 מס' מקומית מיתאר  תכנית

לבנק מבנה התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה רצ/15/22/1, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,01/05/1996 בתאריך התשנ"ו, ,4405 הפרסומים בילקוט

רצ/2000. רצ/1/1, רצ/22/1, לתכניות שינוי

לציון; ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
.454 במלואה: חלקה ,4242 גושים וחלקות: גוש:

משטח המגרש ייעוד את לשנות א. התכנית: מטרת
זכויות לקבוע  ב. לבנק.  מיוחד-מבנה למגרש  ב' למגורים 

בינוי. ועקרונות בניה

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון  ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,03-9547577 טל'

לקהל. פתוחים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
רצ/3/170/ד/1 מס' מקומית מיתאר

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה דבר על  שהודעה רצ/3/170/ד/1, מס' תכנית
התשכ"ה-1965,  והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
בתאריך ,17 עמ' התשנ"ה, ,4245 הפרסומים בילקוט פורסמה

רצ/3/170/ד. לתכנית שינוי ,16/09/1994

מגרש לציון. ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.21 חלקי חלקה: ,3947 גוש: וחלקות: גושים ;3 זמני

לדירה ממוצע שטח  של הגבלה תיקון א. התכנית:  מטרת
העיקרית.  בתכנית כמפורט יח"ד  16 לגבי  מ"ר ל–80  מ"ר  מ–69

העיקריות. לתכניות בניה הוראות בטבלת כנ"ל הערה ביטול ב.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,75264 לציון ראשון ,20 הכרמל רח'  לציון, ראשון  ולבניה 
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים ,03-9547577 טל'

לקהל. פתוחים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' רצ/1/7/58/1

גורן הרב רח' מרפסות שמש, התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית  מיתאר אישור תכנית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
רצ/מק/ רצ/במ/58/1, לתכניות שינוי רצ/1/7/58/1,  מס' 

.7/58/1
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רח' לציון. ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים  השטחים
קואורדינטה ;12-10 גורן הרב רחוב  שקמה,  נאות  גורן.  הרב
,178.625 דרום קואורדינטה ,Y - מזרח ,653.325 מערב
;89 במלואה: חלקה ,5116 גוש וחלקות: גושים ;X -  צפון

בהתאם לתכנית רצ/במ/58/1. 355 מגרש:

לצורך המותרים הבניה שטחי הגדלת התכנית: מטרת
שינוי הבניין ללא בחזית קיימות שמש רצפה למרפסות סגירת

בחזית.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4004 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5705, 19/07/2007 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' רח/400/א/25

היופי כלילת ,24 הנוטר התכנית: רח' שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנון
מקומית מיתאר תכנית  מופקדת רחובות ולבניה  לתכנון
רח/400/א, רח/2000/י,  לתכניות שינוי רח/400/א/25, מס' 
רח/2000/ג, רח/2000/ב/1, רח/2000/ב/2, לתכניות כפיפות

תמא/2/4. רח/מק/2000/ב/3,

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
חלקה ,3700 גוש: וחלקות: גושים היופי; כלילת .24 הנוטר

.131 במלואה:

לאזור ב' מגורים מאזור מגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בתחום התכנית המותרים העיקריים הגדלת השטחים .2 ג'. מגורים
התכנית  בתחום המותרות יח"ד מס' הגדלת ל–945 מ"ר, מ"ר מ–848
בתחום  המותרות  הקומות במספר שינוי יח"ד,  ל–9  יח"ד מ–6
+ 4 קומות.  קרקע + קומת לקומת מרתף 4 קומות + ע מ–  התכנית

בניה. והוראות זכויות קביעת .3

לדירה ממוצע עיקרי שטח .1 התכנית: הוראות עיקרי
בשטח  יח"ד מרפסות מקורות לכל עם לא יפחת מ–105 מ"ר
קשיחים יהיו  הגימור חומרי  .2 ליח"ד.  מ"ר  12 של ממוצע
למצוין בהתאם יהיו  הבניין  קווי .3 העיר. מהנדס  באישור 

בתשריט.

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

.76442 רחובות ,2 ביל"ו רח'

לא  לתכנית התנגדות  לחוק,  103(א) לסעיף בהתאם
הנמקות בפירוט כן הוגשה בכתב אלא אם תידון ולא תתקבל

היא מסתמכת שעליהן העובדות את המאמת ובליווי תצהיר
בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות ובהתאם

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

רחובות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
61/1200 רח/  מס'

שבזי לוי אבי התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר תכנית מופקדת רחובות ולבניה לתכנון
כפיפות רח/2000/י, רח/1200, לתכנית שינוי רח/61/1200,
רח/ תמא/2/4, רח/מק/2000/ב/3, רח/2000/ב/2, לתכניות

2000/ג, רח/2000/ב/1.

רחוב רחובות. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
חלקה ,3705 גוש: וחלקות: גושים שעריים; שכונת .29 שבזי

.122 במלואה:

ב' מגורים מאזור מגרש ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
המותרים העיקריים השטחים הגדלת .2 ג'. מגורים לאזור

בשטח  יח"ד   12 בניית  לצורך מ"ר ב–390  התכנית בתחום
לבניית אפשרות מתן ליח"ד. 3. 105 מ"ר של הממוצע העיקרי
בשטח מחדרי המגורים ביציאה יח"ד מקורות לכל מרפסות
תוספת .4 קדמי.  בניין מקו ב–20%  והבלטתן מ"ר 15 של
תחתונה  עמודים קומת מעל קומות  6 שיהיו כך קומות
קומות   4 במקום הגג, על חדרים + עליונה עמודים וקומת

בניה. והוראות זכויות קביעת .5 עמודים. לקומת מעל

יהיה שטח עיקרי ממוצע לדירה  .1 התכנית: הוראות עיקרי
חומרי הגימור יהיו קשיחים באישור מרפסות. 2. + 15 מ"ר 105 מ"ר

מהנדס העיר.

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

.76442 רחובות ,2 ביל"ו רח'

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

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

וגזר רמלה מקומיים תכנון מרחבי

מח/225 מס' דרך תכנית אישור בדבר  הודעה
431 - מחלף עם כביש  מס' דרך התכנית:  שם

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

גז/6/19. משמ/84/גז, לתכניות שינוי מח/225,
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מחלף  -  431 דרך ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,4361 גוש: וחלקות: גושים ;200 כביש  עם
חלקי ,4724 גוש: .12 ,10 חלקות: חלקי ,4723 גוש: .34 ,33 ,3
חלקי ,40 ,32 ,31 במלואן: חלקות ,4742 גוש: .6 ,3 חלקות:

.41 ,39 - 37 ,35 ,34 ,3 חלקות:

דרך בין מחלף להקמת קרקע לייעד .1 התכנית: מטרת
תכנית  (לפי  200 מס' כביש ובין תממ/6/3/ב) (לפי 431 מס'
להסדיר .3 לדרך. חקלאי משטח ייעוד לשנות .2 מח/170).
הדרכים. נופי וסביבתי לאורך ואדיות, ולהסדיר טיפול  ניקוז
סלילת שיווצרו עקב וסביבה נוף מפגעי או לצמצם למנוע .4

אלה. של מפגעים ולטפל בשיקומם המחלף

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.74 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5582, 08/09/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
הוועדה ובמשרדי ,72100 רמלה ,1 שד' ויצמן ולבניה רמלה,
טל' ,99789 חשמונאי בית גזר, ולבניה לתכנון המקומית
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,08-9274040

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מרחב תכנון מקומי רמלה

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
 מס' לה/11/160

לה/11/160 מס' תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על 11 שהודעה /160 לה/ מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,2726 עמ' התשמ"ח, ,3568 הפרסומים בילקוט פורסמה

לה/160. לתכנית שינוי ,03/07/1988 בתאריך

גושים רמלה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,4373 גוש: .112 ,103 ,23 חלקות: חלקי ,4348 גוש: וחלקות:

.48 ,47 חלקות: חלקי

ולקבל התכנית: הפיכת שצ"פ לשטח למבני ציבור מטרת
להעמיד אפשר שבסמכות הכנסת לבית חלקה זה ידי על
מבנים שני זמני זו באופן על חלקה להעמיד משלים. מבנה
יאפשרו מקום בגלל מצוקת אשר לבית ספר לכיתות יבילים
יעבור אשר עד לתפקד העצמאי  החינוך  של הספר לבית

למקומו הקבוע.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
ובשעות בימים  ,72100 רמלה ,1 ויצמן שד'  רמלה, ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
שד/1206 מס' מקומית מיתאר תכנית

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה שד/1206, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,3701 הפרסומים  ובילקוט  06/12/1989 בתאריך בעיתונים

לתכנית שינוי  ,29/09/1989 בתאריך ,4319 עמ' התשמ"ט,
שד/1000. מיתאר

גושים ברל;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.13 חלקי חלקה: ,8895 גוש: וחלקות:

מים לאיגום חקלאית מקרקע ייעוד שינוי התכנית מטרת
הנדסיים. למיתקנים להשקיה

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ,03-9000500 טל' ,45100 ירק נוה השרון, דרום ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

זמורה מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית על הודעה ביטול  הודעה בדבר
 מס' זמ/6/518

זמ/6/518 מס' מפורטת תכנית התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
הפקדתה,  דבר על שהודעה זמ/6/518  מס' מפורטת תכנית
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף בהתאם
,4001 עמ' התשמ"ט, ,3692 הפרסומים בילקוט פורסמה

זמ/518. לתכנית שינוי ,27/08/1989 בתאריך

בהתאם גדרה.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקה ,3872 גוש: וחלקות: גושים זמ/518; מפורטת לתכנית

.58 במלואה:

זכויות קביעת ב. קיימת. דרך הרחבת א. התכנית: מטרת
בניה.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9414044 טל' ,70500 עקרון קרית סנטר, ביל"ו זמורה, ובניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

זמורה מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
זמ/9/518 מס' מקומית מיתאר  תכנית

זמ/9/518 התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה זמ/9/518, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,1053 עמ' התשנ"ב, ,3953 הפרסומים  בילקוט

זמ/518. מפורטת לתכנית בהתאם ,12/12/1991

גושים גדרה;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.76 במלואה: חלקה ,3872 גוש: וחלקות:

זכויות קביעת ב. קיימת. דרך הרחבת א. התכנית: מטרת
בניה.

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
,08-9414044 טל' ,70500 עקרון קרית סנטר, ביל"ו זמורה, ובניה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים
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השרון תכנון מקומי מזרח מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' מש/31/1/8

א' ומדרך לאזור מגורים התכנית: שינוי מחקלאי שם
יח"ד תוספת ולשצ"פ,

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

מש/במ/1004/1/8. לתכנית שינוי מס' מש/31/1/8,

מרג'ה; רחוב: זמר. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
חלקי ,8658 גוש: .33 חלקי חלקה: ,8652 גושים וחלקות: גוש:

.2 חלקה:

לפי הבעלים בהסכמת וחלוקה איחוד .1 התכנית: מטרת
קרקע ייעוד שינוי .2 והבניה. ז' לחוק התכנון סימן ג', פרק
מדרך קרקע ייעוד שינוי .3 א. חקלאי לאזור מגורים משטח
תוספת .5 קביעת קווי בניין. .4 פתוח. ולשטח ציבורי למגורים
יח"ד. 60 הכל  סך המאושירות, היח"ד ל–45  מעבר יח"ד 15 

בניה. וזכויות הוראות קביעת .6

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3425 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5534, 28/04/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
לעיין רשאי מעוניין וכל ,42837 קלנסווה השרון, מזרח ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

לוד עמק מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
 מס' על/25/391/א

לוד עמק אזורי עלמין בית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים שהודעה על על/25/391/א
התשס"ב, ,5066 הפרסומים  ובילקוט  10/01/2003 בתאריך
משמ/62, לתכניות שינוי ,11/04/2002 בתאריך ,2008 עמ'

תמא/3. תמ"א לפי אישור מח/112,

גושים אחיעזר;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.6 חלקי חלקה: ,4 ,3 במלואן: חלקות ,4980 גוש: וחלקות:

קיים. עלמין בית שטח הגדלת התכנית: מטרת

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
,03-9606961 טל' ,72915 חב"ד כפר לוד, עמק ולבניה
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

קסם מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ק/3468  מס'

קומה ותוספת אישור למצב קיים התכנית:  שם
ג'לג'וליה מזרח בצפון רביעית

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 

המקומית הוועדה ובמשרדי המרכז מחוז ולבניה לתכנון
מס' מקומית מיתאר תכנית  מופקדת קסם  ולבניה לתכנון

לתמא/2/4. כפיפות אפ/49, לתכנית שינוי ק/3468,

צפון ג'לג'וליה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
;Y 673/600 קואורדינטה ,X 196/150 קואורדינטה מזרחית.

19 בהתאם  מגרש: .31 חלקי חלקה: ,7636 גושים וחלקות: גוש:
אפ/49. לתכנית

ואחוזי בניין קווי קביעת א. התכנית: הוראות עיקרי
 4 קביעת ב. הקיים. למצב  בהתאם הקיים  למבנה בניה
יח"ד.   6 במקום  יח"ד  8 קביעת  ג. קומות.  3 במקום קומות
הוראות קביעת ה. לקומה. מקומה בניה זכויות העברת ד.

בניה. וזכויות

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 ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .08-9788444 טל' ,72430
,49940 קאסם כפר קסם, ובניה  לתכנון המקומית   הוועדה

.03-9370492 טל'

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

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

קסם מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/1006 מס' מקומית מיתאר  תכנית

ברא כפר התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/1006, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
בתאריך ,3230 עמ' התשנ"ד, ,4212 הפרסומים  בילקוט

ק/1005. לתכנית שינוי ,05/05/1994

גושים ברא;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.11 חלקי חלקה: ,8893 גוש: וחלקות:

א' מגורים מאזור קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת .2 ג'. מגורים לאזור

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר  קסם, ובניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קסם מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3024 מס' מקומית מיתאר  תכנית

קאסם כפר התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3024, מס' תכנית
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פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,4205 הפרסומים  ובילקוט  19/12/1996 בתאריך בעיתונים
לתכנית שינוי  ,28/03/1994 בתאריך ,2864 עמ'  התשנ"ד,

ק/1/702.

גושים קאסם;  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.28 חלקי חלקה: ,109 ,24 במלואן: חלקות ,8862 גוש: וחלקות:

אישור .2 נפרדים. בניינים שני קביעת .1 התכנית: מטרת
בניה. הוראות קביעת .3 הקיים. המצב לפי בניין קווי

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר  קסם, ובניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

קסם מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
ק/3038 מס' מקומית מיתאר  תכנית

מס' ק/3038 מקומית מיתאר תכנית שם התכנית:
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה ק/3038, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,4440 הפרסומים  ובילקוט  30/08/1996 בתאריך בעיתונים
לתכנית שינוי  ,08/09/1996 בתאריך ,4682 עמ'  התשנ"ו,

אפ/10/658.

;17 מגרש ג'לג'וליה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.1 במלואה: חלקה ,7508 גושים וחלקות: גוש:

מגורים.    במגרש 1. קביעת הוראות בניה התכנית: מטרת
בניין. קווי קביעת .2

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ,03-9370492 טל' ,49940 קאסם כפר  קסם, ובניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
 מס' הצ/102/1/3

לשני  המגורים אזור - חלוקת פרדסיה התכנית: שם
מנחה בינוי ייעוד, שינוי יח"ד, מספר הגדלת מגרשים,

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

הצ/1/17/38. לתכנית שינוי הצ/102/1/3,

רח' פרדסיה. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 587 במלואה: חלקה ,8002 גוש: וחלקות: גושים ;4 המייסדים

(דרך). 206 (דרך), 579 חלקה: חלקי ,(41 ישן (מספר

מגרשים לשני  המגורים  אזור  חלוקת  .1 התכנית: מטרת
לבית   2593 ומגרש  בודד מגורים לבית  2594 מגרש - 
יח"ד  מ–2  התכנית בתחום  יח"ד מספר והגדלת דו–משפחתי 
מגרש ייעוד שינוי .2 הקרקע.  בעל בהסכמת הכל יח"ד, ל–3 

המינימלי  השטח ושינוי מיוחד, א' למגורים א' 2593 ממגורים
מ"ר.  ל–570  מ"ר מ–700 דו–משפחתי לבית מגרש  בעבור
קו הקטנת .4 התכנית. בתחום מנחה עקרוני בינוי קביעת .3
בתחום  בניין קווי וקביעת ל–5 מ' מ' מ–10 5613 מס' בדרך בניין
ותנאים להריסה  קיים מדרגות  מבנה קביעת  .5 התכנית.

בתחום התכנית. בניה ותנאי קביעת הוראות .6 להריסתו.

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

.42504 נתניה דרום תעשיה אזור

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

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

שרונים מקומי תכנון מרחב

הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
הצ/37/1/6 מס' מקומית מיתאר תכנית

הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
בהתאם הפקדתה דבר על שהודעה הצ/37/1/6, מס' תכנית
פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89 לסעיף
,5280 הפרסומים  ובילקוט  27/02/2004 בתאריך בעיתונים
לתכנית שינוי  ,09/03/2004 בתאריך ,2247 עמ' התשס"ד,

הצ/0/1/6.

גושים אליכין;  ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
.237 ,236 במלואן: חלקות ,7922 גוש: וחלקות:

משולבת בדרך  סיבוב  רחבת  ביטול  .1 התכנית: מטרת
מדרך ייעוד שינוי  ידי  על חלופית, סיבוב  רחבת  ויצירת
משולבת לדרך א'  וממגורים א' למגורים קיימת  משולבת
לאפשר .3 המגורים. מגרשי של השטחים קביעת .2 מוצעת.
מס' 236/1, במגרשים חלוקה ללא בתים בשני 2 יח"ד הקמת
.237/2 ,237/1 ,236/2 במגרשים 236/1, 6 יח"ד סך הכל ,237/1

קביעת מבנים להריסה. .4

הוועדה במשרדי בתכנית,  לעיין רשאי  מעוניין כל
רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי ,08-9788444 טל' ,72430
בימים ,42504 נתניה דרום  תעשיה אזור שרונים, ולבניה 

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שרונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
 מס' הצ/15/1/10

מגרשים צורן מרכז התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

צש/במ/300/22/1. לתכנית שינוי מס' הצ/15/1/10,
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מרכז קדימה. צורן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
רחוב הדולב צומת לב השרון צדדי דרך משני היישוב צורן,
המיתאר  בתכנית המוגדרים ו–5004  5001 מס' במגרשים
,7884 גוש: וחלקות: גושים צש/במ/300/22/1; המפורטת
צש/ לתכנית בהתאם 5004 ,5001 מגרשים: .2 חלקה: חלקי

במ/300/22/1.

צורן יישוב במרכז שטח ייעוד שינוי עיקרית: מטרה
ולשטח ציבור לבנייני לשטח מיוחד, ג' למגורים אזרחי ממרכז

משולבת. לדרך

שטח והקצאת שטחים, ייעודי שינוי .1 התכנית: מטרת
ציבורי  לבניין  שטח דיור, יחידות  ל–60  מיוחד ג' למגורים
ניכרת. סטיה תהווה ביח"ד  תוספת  משולבת,  לדרך  ושטח
והגבלות הנחיות, הוראות קביעת .3 בניה. מרווחי קביעת .2
מגורים, עיקרי: ייעוד עיקריים:  כמותיים  נתונים  לבניה.
יח"ד.   60 יח"ד:  מס' מ"ר,  7,500 מוצע: עיקרי  שטח הכל  סך
מוצע: עיקרי שטח  הכל סך ציבור, מבני עיקרי:   ייעוד

מ"ר. 1,400

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3039 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5676, 01/12/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-9788444 טל'
מעוניין וכל ,42504 דרום נתניה תעשיה אזור ולבניה שרונים,
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים

אמרני שוקי  
המחוזית הוועדה ראש יושב  
המרכז מחוז ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
שאן בית מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
13132  מס' ג/

האקליפטוס שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
ג/6363, ג/6995, ג/במ/47, לתכניות שינוי ג/13132, מס'

ג/12534.

גושים שאן;  בית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקות ,22893 גוש: .3 ,2 חלקות: חלקי ,20966 גוש: וחלקות:
,208 ,205 ,204 ,198 ,188 ,185 ,182 ,177 ,175 ,173 ,170 במלואן:
במלואה: חלקה ,22894 גוש: .210 ,200 ,191 חלקות: חלקי ,209
.217 חלקה: חלקי  ,22926 גוש: .86 ,76 ,74 חלקות: חלקי ,56
במלואן: חלקות ,23140 גוש: .6 חלקה: חלקי  ,23137  גוש:

.132 ,4 חלקות: חלקי ,134 ,133

ושטח חקלאית קרקע ייעוד שינוי .1 התכנית: מטרת
לבנייני לשטחים פתוח לקרקע למגורים, ציבורי ושטח ציבורי,
התכליות קביעת ולדרכים.2. פתוחים ציבוריים לשטחים ציבור,
בניה: הוראות קביעת .3 ייעוד. לכל המותרים והשימושים
בינוי הנחיות קביעת בניינים.4. וגבה בניה מרווחי צפיפות,
תוך במתחם הדרכים מערכת הסדרת .5 אדריכלי. ועיצוב

והקיימת באזור. המתוכננת הדרכים חיבורה למערכת

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3842 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5427, 15/07/2005 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
שאן, בית ,9 ירושלים הבירה רח' שאן, בית ולבניה  לתכנון 
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6489414 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

עכו מקומי תכנון מרחב

ג/12318 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
משולב  - מבנה הים מול מתחם התכנית:  שם

ומגורים למסחר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
שינוי ג/12318, מפורטת מס' תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

ג/7101. לתכנית

גושים עכו;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,59 ,58 ,18 - 13 במלואן: חלקות ,18008 גוש: וחלקות:

.57 ,53 חלקות:

הקמת לצורך בניה זכויות תוספת א. התכנית: מטרת
וגובה הקומות מספר הגדלת ב. ומסחר. למגורים משולב בניין
טכניים.  כולל מיתקנים  מ'  28 של  בגובה קומות ל–7   הבניין
במגרש.  דיור  יחידות  ל–28  המגורים  צפיפות הגדלת  ג. 
הבניה שטח הגדלת  ה. ל–60%. הקרקע  תכסית  הגדלת  ד. 

מ"ר. ל–6,037.5

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.379 עמ' התשס"ג, הפרסומים 5124, 18/10/2002 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9956118 טל' עכו, ,35 ויצמן רח'  עכו, ולבניה לתכנון 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
ג/9845  מס'

לאזור חקלאי משטח ייעוד שינוי התכנית:  שם
מנדא כפר למיתאר, שינוי ומסחר, מלאכה

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
בעיתונים פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/9845, מס'
התש"ס, ,4867 הפרסומים  ובילקוט  03/03/2000 בתאריך
לג/7676, לתכניות שינוי ,30/03/2000 בתאריך ,3081 עמ'

לג/5125.

וחלקות: גושים ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
.60 ,30 ,27 ח"ח ,31 במלואה: חלקה ,17562 גוש:

מנדא כפר במבואות למסחר שטח ייעוד התכנית: מטרת
התדלוק תחנת עם בשילוב והתחבורה  התנועה והסדרת

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

לקהל. פתוחים האמורים

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

ג/15591 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
לתכנית שינוי דרכים, מערכת שינוי התכנית: שם

שפרעם ג/10567,
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

ג/10567. לתכנית שינוי ג/15591,

גושים שפרעם;  ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים 
,50 ,49 ,35  -  33 ,15  -  13 חלקות: חלקי ,10270 גוש: וחלקות:

.54 - 51

 10262 בגושים הדרכים מערכת שינוי א. התכנית: מטרת
ושינוי א', מגורים לאזור מדרך ייעוד שינוי ב. ו–10270.
לאזור משולבת מדרך ג. שינוי ייעוד לדרך. א' מגורים מאזור

ומגורים. למסחר א', מגורים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3330 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5531, 11/06/2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

מרחב תכנון מקומי גולן

ג/14746 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
החורן אחילוף שמורת טבע התכנית: שם

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

ג/14746.

מגשימים. מצפון רמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
וחלקות: גושים  ;982 לדרך וממערב  מגשימים רמת  למושב 

.41 ,4 חלקות: חלקי ,200000 גוש:

טבע, לשמורת השטח את לייעד .1 התכנית: מטרת
לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי
והבניה, התכנון חוק ולפי התשנ"ח-1998, הנצחה,  ואתרי
חקלאית מקרקע  השטח ייעוד את לשנות  .2 התשכ"ה-1965.
הצומח החי, על לשמור .3 טבע. שמורות שייעודו  לשטח

והדומם במצבם הטבעי.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1802 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5773, 04/01/2008 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
רשאי מעוניין וכל ,04-6969712 טל' ,12900 ולבניה גולן, קצרין
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין

לקהל.

הגלבוע מקומי תכנון מרחב

ג/14381 מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר  הודעה
למגורים, שינוי ייעוד מחקלאי התכנית:  שם

עמרי נאיל-סנדלה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית דחיית בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
בעיתונים  פורסמה הפקדתה דבר על שהודעה ג/14381 
התשס"ה, ,5427 הפרסומים  ובילקוט  27/06/2005 בתאריך
ג/11566, לתכניות שינוי ,17/08/2005 בתאריך ,3844 עמ'

ג/6408.

צנדלה. יישוב: ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
חלקי ,20613 גוש: וחלקות: גושים סנדלה; צנדלה. רחוב

.7 חלקות:

א מגורים לאזור חקלאי מאזור ייעוד שינוי התכנית: מטרת
ודרך.

חקלאית ייעוד קרקע שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ב. ודרך. למגורים
בינוי הנחיות קביעת ד. בניה. הוראות קביעת ג. קרקע.

אדריכלי. ועיצוב

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-6533237 טל' חרוד (מאוחד), עין ולבניה הגלבוע, לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים

המרכזי הגליל מקומי תכנון מרחב

ג/14837 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
נופש לאזור חקלאי ייעוד משטח שינוי התכנית: שם

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

ג/6540. ג/10804, לתכניות שינוי ג/14837, מס'

גושים ירכא;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי ,18888 גוש: .43 חלקה: חלקי  ,18795 גוש: וחלקות:

.8 ,7 חלקות:

חקלאי בייעוד שטח ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
שינוי ב. ודרך. פתוח ותיירות, שטח פרטי נופש לאזור ושצ"פ
ייעוד לכל כמפורט לעיל. ג. קביעת התכליות הקרקע ייעוד
קביעת ה. אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת ד. קרקע.

לביצוע. השלבים והתניות ו. קביעת בניה. הוראות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1668 עמ' התשס"ח הפרסומים 5769, 28/12/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
,04-9912621 טל' עכו, המרכזי, הגליל ולבניה לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
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העליון הגליל מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/17028  מס'

סולד כפר קיבוץ התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מיתאר תכנית  מופקדת העליון  הגליל  ולבניה לתכנון 
ג/4553, ג/7541, לתכניות שינוי ג/17028, מס' מקומית 
תמא/35, תממ/9/2, תמא/22, לתכניות כפיפות ג/13203,

תמא/34/ב/4.

סאלד; כפר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
גוש: .2 חלקה: חלקי  ,13343 גוש: וחלקות:  גושים 
חלקות: חלקי ,13545 גוש: .14 חלקה: חלקי  ,13344 
חלקות: חלקי ,9 ,6 ,5 במלואן: חלקות ,13546 גוש: .17 ,10 
ישנים: גושים .5 ,4 חלקות: חלקי ,13547 גוש: .8 ,4  -  2 
נוכחי: גוש .13343 ,13342 ישן:  גוש -  13546 נוכחי: גוש
ישן: 13344. גוש - 13344 נוכחי: גוש ישן: 13343. גוש - 13343 
 -  13545 נוכחי: גוש .13342 ישן:  גוש -  13547 נוכחי:  גוש

.13342 ישן: גוש

מלונאות אזור של  ופיתוח  הקמה .1 התכנית: מטרת
לתיירות.  המיועדים בשטחים חדרים  120 של  ונופש
משק, תעשיה, מבני תיירותית, לאטרקציה קביעת אזורים .2

פתוחים. ושטחים חנויות דרכים,

חקלאי משטח ייעוד שינוי .1 התכנית: הוראות עיקרי
דרכים פתוח, פרטי שטח משק, מבני לתיירות, לשטח
לשטח לתעשיה משק למבני משטח שינוי ייעוד .2 וחנויות.
פתוח פרטי משטח ייעוד שינוי .3 תיירותיות. ואטרקציות
משרד הגדרת לפי תיירותית ואטרקציה לתיירות לשטח
.5 שטח. לכל המותרות התכליות קביעת .4 התיירות.
בינוי הנחיות קביעת .6 בניה. הוראות למתן היתרי קביעת
לביצוע התכנית. ותנאים קביעת שלבים .7 אדריכלי.  ועיצוב

סביבתיות. הנחיות קביעת .8

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה
העתק .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,
ולבניה המקומית לתכנון הוועדה יומצא למשרדי ההתנגדות

.12100 ראש פינה הגליל העליון,

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

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

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

ג/17047 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
מושב ציפורי ,248-243 מגרשים התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 

המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מס' מפורטת תכנית מופקדת יזרעאלים ולבניה לתכנון
מק/יז/ לתכניות כפיפות ג/9075, לתכנית שינוי  ג/17047,

תמא/35. תממ/9/2, תמא/22, ,07/9075

ציפורי; מושב ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,17616 גוש: .1 חלקה: חלקי  ,17604 גוש: וחלקות:  גושים 
,1 חלקות: חלקי ,17618 גוש: .12 - 10 ,6 - 3 ,1 חלקות:  חלקי
חלקות: חלקי ,17653 גוש: .10 חלקי חלקה: ,17619 גוש: .8 ,7

.5 ,4

שמספרם מגרשים  של מיקום שינוי  .1 התכנית: מטרת
ביטול .2 מס' 3. דרך לצד בפועל עתיקות עם 248-243 מאזור
וחיבורה  בפועל עתיקות עם במקום 8 הנמצא מס' דרך קטע

היישוב. במרכז 1 לדרך מס'

מחקלאי קרקע  ייעוד שינוי  .1 התכנית: הוראות עיקרי
ממגורים ייעוד קרקע שינוי .2 למגורים. יער ושמורת מיוחד
לדרך. משצ"פ קרקע ייעוד שינוי .3 לשצ"פ. ודרך  ב'
לפי הוראות התכנית בתחום בניה והגבלות הגדרת זכויות .4

ג/9075. תכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע את עצמו הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
הוועדה למשרדי  בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת 
הממשלה, דרך קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית
ההתנגדות העתק .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת
לתכנון ולבניה יזרעאלים, למשרדי הוועדה המקומית יומצא

.04-6520038 טל' ,18120 עפולה

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר  הודעה
ג/14494  מס'

יפיע דרומית, מגורים שכונת התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
מיתאר תכנית  מופקדת העמקים מבוא ולבניה לתכנון 
כפיפות ג/1683, לתכנית שינוי ג/14494, מס' מקומית 

תמא/22. תמא/8, לפי אישור ג/9607, ג/6430, לתכניות

גושים יפיע;  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,47 ,46 ,40 ,39 ,36 ,33 במלואן: חלקות ,16873 גוש: וחלקות:
.55 ,52 ,50 ,48 ,45 ,37 ,35 ,34 ,32 ,28 ,26 ,25 ,22 חלקות: חלקי

.19 ,17 ,16 ,11 ,9 ,7 חלקות: חלקי ,16876 גוש:

יח"ד. 1,164 בת חדשה מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת

חקלאית מקרקע ייעוד א.שינוי התכנית: הוראות עיקרי
לשטחים ציבורים ציבור, למבני פתוח, פרטי למגורים, לשטח
לכל ייעוד התכליות המותרות ב. קביעת פתוחים ולדרכים.
מרווחי צפיפות, קביעת בניה,  הוראות  קביעת ג. קרקע.
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אדריכלי. ועיצוב בינוי קביעת  ד.  בניינים. גובה  בניה,
היער גבול ו. שינוי ופיתוח. לבינוי הנחיות ותנאים קביעת  ה.
הנחיות קביעת ז. תמא/8). (לפי נוף ושמורת (לפי תמא/22)

.75 מדרך בניין בקו הקלה ח. סביבתיות.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה
העתק .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא  ולבניה

.04-6468585 טל'

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר  הודעה
הפקדת בדבר מתוקנת והודעה מקומית מיתאר

ג/12614 מס' מקומית מיתאר  תכנית
ריינה מגורים, שכונת התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בעיתונים  שפורסמה ג/12614  מס' מקומית מיתאר תכנית
התשס"ז, ,5633 הפרסומים  ובילקוט  05/01/2007 בתאריך
לסעיף בהתאם וכי .26/02/2007 בתאריך ,1784  עמ'
גרסה בזה מופקדת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 89
,24.7.2008 מיום שמיעת התנגדויות מעודכנת לאחר תכנונית
הצפון מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי 
מבוא העמקים ולבניה לתכנון המקומית ובמשרדי הוועדה
ג/6889, לתכניות שינוי ג/12614, מס' מקומית מיתאר תכנית

ג/12107. ג/6540, ג/5507, ג/9567, ג/6028,

גושים ריינה;  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
,17511 גוש: .54 ,19 ,6 חלקות: חלקי ,17510 גוש: וחלקות:
,10 ,9 ,7 ,4 חלקות: חלקי ,45 ,37 ,36 ,8 ,6 ,5 במלואן: חלקות

.42 ,16 ,14 - 11

יח"ד   472 בת מגורים שכונת הקמת התכנית: מטרת
תעסוקה. ואזור

חקלאית ייעוד קרקע שינוי א. הוראות התכנית: עיקרי
תעסוקה ומסחר, מלאכה מסחרי, אזור למגורים, לקרקע
התוויית ג.  למגורים. מנחה  חלוקה ב.  הנדסיים. ומיתקנים 
ייעוד לכל המותרות התכליות קביעת ד. דרכים. מערכת
בניה, גובה מרווחי צפיפות, בניה, הוראות קביעת קרקע. ה.
שלבים קביעת ז. הנחיות ועיצוב אדריכלי. קביעת ו. בניינים.

סביבתיות. הנחיות קביעת ח. לביצוע. והנחיות

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

נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין  המאוחרת ההודעה
העתק הצפון. מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה למשרדי התנגדות יומצא
טל' ,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא

.04-6468585

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

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

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

גנ/16323 מס'  מפורטת
עילית יקנעם בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בתאריך  בעיתונים שפורסמה גנ/16323  מס' מפורטת  תכנית
,234 עמ' התשס"ח, ,5728 הפרסומים  ובילקוט  16/09/2007
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי ,24/10/2007 בתאריך
המחוזית הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, והבניה, 
לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
שינוי גנ/16323, מס' מפורטת תכנית העמקים מבוא ולבניה

ג/בת/163. לתכנית

עילית; יקנעם ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
חלקי ,24 ,12 ,4 במלואן: חלקות ,12330 גושים וחלקות: גוש:

.19 ,13 חלקות:

ושינוי בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת
משולבת. לדרך משצ"פ ייעוד

שינוי ב. בניה. זכויות הגדלת א. התכנית: הוראות עיקרי
המבנה. קומות, הגדלת גובה בניין, תכסית ומספר קווי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין  המאוחרת ההודעה
העתק הצפון. מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה למשרדי התנגדות יומצא
טל' ,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא

.04-6468585

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

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

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

גנ/16339 מס' מפורטת  תכנית
עילית יקנעם בניה, וזכויות בהוראות שינוי התכנית: שם
הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בתאריך  בעיתונים גנ/16339 שפורסמה מס' מפורטת  תכנית
,4374 עמ' התשס"ז, ,5717 הפרסומים  ובילקוט  15/08/2007

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם וכי .11/09/2007 בתאריך
מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית והבניה, התשכ"ה-1965,
המקומית הוועדה ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
גנ/16339, מס' מפורטת תכנית העמקים מבוא ולבניה לתכנון

שינוי לתכנית ג/בת/163.

עילית; יקנעם ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
ישנים: גושים .6 חלקה: חלקי  ,12330 גוש: וחלקות:  גושים 

ישן: 13. גוש - 11495 נוכחי: גוש

בניה. וזכויות בהוראות שינוי התכנית: מטרת

קו ושינוי בניה, אחוזי הגדלת התכנית: הוראות עיקרי
בניין.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין  המאוחרת ההודעה
העתק הצפון. מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לתכנון ולבניה המקומית הוועדה למשרדי התנגדות יומצא
טל' ,17000 עילית נצרת  ,5 ציפורן רח' העמקים,  מבוא

.04-6468585

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

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

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מיתאר תכנית אישור על הודעה ביטול בדבר הודעה
תכנית מיתאר אישור בדבר מתוקנת מקומית והודעה

ג/5765  מקומית מס'
אבירים מצפה התכנית: שם

אישור על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בעיתונים  שפורסמה ג/5765  מס' מקומית מיתאר תכנית
התשס"ח, ,5824 הפרסומים  ובילקוט  30/05/2008 בתאריך
117 לחוק  לסעיף בהתאם וכי ,26/06/2008 בתאריך ,3652 עמ'
אישור בדבר הודעה נמסרת התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
תמא/8, לתכניות כפיפות ג/5765, מס' מקומית מיתאר תכנית

תמא/35. תממ/9/2, תמא/22,

אבירים; מצפה ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
חלקות: חלקי ,67 במלואה: חלקה ,19676 גושים וחלקות: גוש:

.95 - 36 חלקות: חלקי ,19688 גוש: .68 ,66 - 63 ,60

אבירים. התכנית: א. תיחום שטח פיתוח של מצפה מטרת
בתחום שונים לשימושים קרקע ועתודות אזורים קביעת ב.

בניה הוראות ד. קביעת הדרכים. התוויית רשת ג. התכנית.
משק ומבני  ושירותים  ציבור מבני אדם, מגורי  המסדירות 
נוי לשטחי קביעת הוראות ה. מותרת הבניה. בהם באזורים
ייעוד ושינוי אחרים ציבוריים  ובשטחים  בהם והשימוש

למגורים. חקלאית קרקע

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1099 עמ' התשנ"א, הפרסומים 3834, 16/11/1990 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת עילית הממשלה, קרית דרך הצפון, מחוז לתכנון ולבניה
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511
מעונה, הגליל, מעלה ד"נ הגליל, מעלה ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-9979659 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

גנ/15902 מס' מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
שמס מג'דל ,239 מס' גישה דרך ביטול התכנית: שם

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

ג/9858. לתכנית שינוי גנ/15902,

נ.צ. שמס; מג'דל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
דרום - צפון - מרכזי: נ.צ. ;271/950 מערב - מזרח - מרכזי:

.796/950 -

239 והפיכתו  מדרך חלק וביטול שינוי א. התכנית: מטרת
מדרך חלק שינוי ב. ג/9858. המיתאר תכנית לפי ב' למגורים

רגל. להולכי לדרך 239

מדרך קרקע  ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי 
מ'.  ל–0  מ' מ–2 בניין קווי הקטנת ב. ב'. למגורים  משולבת

רגל. להולכי לדרך ב' מגורים מאזור שטח שינוי ג.

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1100 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5611, 08/12/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
נצרת הממשלה, קרית  דרך  הצפון, מחוז  ולבניה  לתכנון
הוועדה במשרדי וכן ,04-6508555 טל' ,17511 עילית
,12439 מסעדה החרמון, מעלה  ובניה לתכנון   המקומית
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,04-6981677 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

הגליל ומעלה נפתלי מעלה מרחבי תכנון מקומיים

מפורטת ברמה מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
ג/16384  מס'

ורדים כפר מותר לבניה, הגדלת שטח התכנית: שם
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומיות הוועדות ובמשרדי הצפון מחוז ולבניה לתכנון
נפתלי מופקדת תכנית ומעלה הגליל לתכנון ולבניה מעלה
ג/4826. לתכנית שינוי ג/16384, מפורטת מס' מפורטת ברמה

ורדים; גושים כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
,18706 גוש: .19 ,17 ,16 במלואן: חלקות ,18392 גוש: וחלקות:
,171 ,170 ,166 ,134 - 116 ,113 - 63 ,13 - 5 במלואן: חלקות
,18708 גוש: .159 - 22 במלואן: חלקות ,18707 גוש: .192 ,190
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חלקות ,18709 גוש: .121 ,116  - 92 ,81  - 5 במלואן: חלקות
.141 - 6 במלואן: חלקות ,18710 גוש: .141 - 20 במלואן:

באזורי לבניה המותר השטח הגדלת התכנית: מטרת
פירוט וג/7491. ג/4826 תכניות לפי א'1, ומגורים א' מגורים
(חישובי והבניה התכנון תקנות לפי בניה והגבלות זכויות

התשנ"ב-1992). בניה בתכניות ובהיתרים, ואחוזי שטחים

המותר השטח כל סך א. שינוי התכנית: הוראות עיקרי
ג/4826  תכניות לפי א'1 ומגורים א' מגורים באזורי  לבניה
המותרים  השטחים פירוט ב. מינימלי. מגרש גודל וג/7491 לפי
עיקריים, שטחי שטחים לבניין, הכניסה למפלס לבניה מעל
תשתיות לפיתוח הנחיות קביעת קרקע, ותכסית שירות

הנדסיות.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
קרית דרך הצפון, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית הוועדה
העתק .04-6508555 טל' ,17511 עילית נצרת הממשלה,
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות
טל' מעונה, הגליל,  מעלה  ד"נ הגליל,  מעלה   ולבניה
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,04-9979659
טל' מעלות-תרשיחא, ,1 האורנים רח' נפתלי,  מעלה

.04-9978030

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

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

ברון יוסף
המחוזית הוועדה ראש יושב  
הצפון מחוז ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
מרחב תכנון מקומי אילת

מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
65/135/03/2  מס'

אילת האשל, שכונת 149/1 מס' בית התכנית: שם
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מופקדת אילת ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ובמשרדי הדרום
.16/135/03/2 שינוי לתכנית ,65/135/03/2 מס' מפורטת תכנית

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

סמטת אילת. ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
התכנית: כמסומן גבולות שכונת האשל; ,149/1 בית האשל,
חלקה ,40003 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט

.83 ,82 חלקות: חלקי ,43 במלואה:

לאזור ב' מגורים מאזור ייעוד שינוי א. התכנית: מטרת
מבנה בתחום אכסון חדרי הסדרת לשם מיוחד א' מגורים
 35% - מותר המרביים: הבניה שטחי  קביעת ב. המגורים.
בניין  קו  שינוי ג. אחת. בקומה   40% - מוצע אחת, בקומה

מ'. ל–0 מ' מ–3 מערבי צדדי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית
העתק ההתנגדות יומצא .08-6263791 טל' ,84100 שבע באר
רח' חטיבת אילת, ובניה לתכנון המקומית למשרדי הוועדה

.08-6367114 טל' אילת, ,1 הנגב

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

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

מרחב תכנון מקומי אילת

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
89/101/02/2  מס'

אילת השחמון, אזור - השלום תצפית התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,

.101/02/2 שינוי לתכנית ,89/101/02/2 מס'

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

תצפית אילת.  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
;192.400 ,384.900 מרכזי: נ.צ. יותם; דרך אילת, השלום
וחלקות: גושים כחול; בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות

.1 חלקי חלקה: ,40076 גוש:

אזור להקמת תכנונית מסגרת יצירת א. התכנית: מטרת
מאזור הקרקע שינויים בייעודי ומסחר. ב. לתיירות משולב
משולב אזור שונים: לאזורים ודרכים מוגדר שאינו ייעוד בעל
הגנה נוף/עבודות לשימור אזור דרכים, ולמסחר, לתיירות
חלוקת  ג. פתוח. ציבורי ושטח  12 מס' לדרך בסמוך וניקוז
של מרביים בניה קביעת שטחי בעלים. ד. בהסכמת מגרשים
עיקריים. שטחים המהווים מ"ר מתוכם 1,495.3 2,046.20 מ"ר,
פינוי ו. קומות. ומספר בניין קווי גובה, מגבלות קביעת ה.

להריסה. מסומנים אשר מבנים

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2412 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5511, 09/03/2006 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
,08-6367114 טל' אילת, ,1 הנגב חטיבת  רח'  אילת,  ובניה 
שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל

לקהל. פתוחים האמורים
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שבע באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
93/115/03/5  מס'

שבע באר לון, נאות שכ' ,23 עכו רחוב התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

.47/115/03/5 ,43/115/03/5 לתכניות שינוי ,93/115/03/5

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

שכ' שבע. באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
בקו בתשריט כמסומן התכנית: גבולות ;23 רח' עכו נאות לון,
,20 במלואה: חלקה ,38324 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול

.83 חלקה: חלקי

למטרה המרביים בניה היקפי הגדלת .1 התכנית: מטרת
ל–49.6%  מ"ר) 120) מ–35% אחת בקומה  לבניה   עיקרית 
רעפים. וסככות קרקע בקומת בניה תוספת בעבור מ"ר) 170) 
בעבור  ל–9 מ"ר מ"ר מ–8 בעבור מחסן שירות הגדלת שטח .2
בניין שונים, קביעת קווי ל–24 מ"ר. 3. מ"ר מ–15 רכב סככת

בניה. היתר למתן תנאים קביעת 0.00 מ'. 4. בניין קו לרבות

בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.24 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5719, 17/08/2007 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
שבע באר ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז ולבניה לתכנון 
המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל' ,84100
שבע, באר  ,2 בגין מנחם רח' שבע, באר ולבניה  לתכנון
ובשעות בה בימים לעיין מעוניין רשאי וכל ,08-6463807 טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

כפול בדבר ביטול פרסום הודעה
16/311/03/7 פורסמה בילקוט  תכנית הפקדת על הודעה
בטעות, שנית, ופורסמה ,4625 עמ' התשס"ח, ,5846 הפרסומים

.4800 עמ' התשס"ח, ,5850 הפרסומים בילקוט

בטל. הפרסום השני -

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר  הודעה
47/305/02/7  מס'

רהט פסולת בניין, לסילוק התכנית: אתר שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר תכנית דחיית בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
פורסמה  הפקדתה  דבר  על שהודעה   47/305/02/7 מס'
,5438 הפרסומים  ובילקוט  30/09/2005 בתאריך בעיתונים
לתכניות שינוי ,13/09/2005 בתאריך ,4223 עמ' התשס"ה,

.406/02/7 ,305/02/7

הבעלים כל בהסכמת חלוקה ו/או איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. מתחום התכנית/בחלק תחום בכל

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

מועצה ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 100230 וחלקות: גוש לרהט; דרומית שמעון, בני  אזורית
דף שבע, באר ,9 מס' ספר שמעון, בני ,47 מס' שומה   (גוש 
חלקות חלקי  ,100230/3 ,100230/2 (חלק),   1 חלקה ,(35  מס'

כמסומן  התכנית:  גבולות (חלק);   1 חלקה ,400124 ,10 ,4
חלקי ,230003 גוש: וחלקות: גושים רצוף; כחול בקו בתשריט
בחלקיות: גושים ;1 חלקי חלקה: ,400124 גוש: .10 ,4 חלקות:

.100230

חקלאי משטח קרקע בייעודי שינוי א. התכנית: מטרת
תמ"א22  לפי מוצע פארק ומיער (305/02/7 ת.מ.  (לפי
הדרך. בתחום הטמנה  ושטח  יבשה  פסולת  לסילוק  לאתר

איחוד  ג.  התכנית. תחולת בתחום  תמ"א22  ודיוק פירוט ב.
הנחיות, קביעת ד. הבעלים. בהסכמת מגרשים וחלוקת
שטח יבשה: פסולת לסילוק אתר לייעוד ומגבלות זכויות
עיקרי  שטח - 50 מ"ר במ"ר בניה היקפי 17.726 ד', - המגרש
בניין קווי  ,1  - למבנים קומות מס'  שירות,  שטח מ"ר  ו–50 
לסילוק  לאתר  גישה דרכי  התוויית ה.  כיוון. מכל  מ'  10 -
השונות התשתיות בדבר הנחיות  קביעת  ו. יבשה. פסולת
של מכוחה בניה היתר  להוצאת אפשרות מתן  ז. בתכנית.
קביעת ט. בניה.  היתר למתן תנאים קביעת ח. זו.  תכנית
תוך האתר של ושיקום הפעלה להקמה, ותנאים הנחיות

מפגעים. ומניעת הסביבה איכות שמירת

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים

שמעונים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר  הודעה
3/322/03/7  מס'

כסייפה 25 מגרש 8, שכונה התכנית: שם
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 

322/03/7/א. ,2/248/02/7 לתכניות שינוי ,3/322/03/7

וחלוקה. וחלוקה: ללא איחוד איחוד

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

מגרש כסייפה. ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים
,Y573/000 - מזרח מערב קואורדינטה  ;25 בשכונה   8
התכנית: גבולות  ;X207/950 - צפון דרום קואורדינטה
וחלקות: גושים רצוף;  כחול בקו בתשריט   כמסומן
לתכנית  8 בהתאם מגרש: .42 במלואה: חלקה ,100076 גוש:

322/03/7/א.

כדי   25 במגרש בניה זכויות הגדלת  התכנית: מטרת
יח''ד. 6 לאפשר הקמת

המרביים הבניה שטחי קביעת .1 התכנית: הוראות עיקרי
מ''ר   900 מתוכם  מ''ר ל–1,000  א' מגורים  לאזורי  במגרש 
והשימושים. התכליות קביעת .2 עיקריים. שטחים המהווים
קביעת התנאים .4 אדריכלי. ועיצוב בינוי הנחיות קביעת .3

ביצוע התכנית. קביעת שלבי .5 בניה. היתרי למתן
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בתאריך בעיתונים פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.2118 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5781, 07/02/2008 ובילקוט

המחוזית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,84100 שבע באר ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז לתכנון ולבניה
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי וכן ,08-6263791 טל'
מעוניין וכל ,08-6899696 טל' שדרות, שמעונים, ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל. פתוחים

ושמעונים שקמים מקומיים תכנון מרחבי

302/02/6 מס' מפורטת תכנית הפקדת בדבר  הודעה
שומריה בשפכים, לטיפול מיתקן התכנית: שם

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
המקומיות הועדות ובמשרדי הדרום  מחוז ולבניה לתכנון
מפורטת תכנית מופקדת  ושמעונים שקמים ולבניה  לתכנון

.302/02/6 מס'

הבעלים כל בהסכמת וחלוקה איחוד וחלוקה: איחוד
התכנית. תחום בכל

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

חקלאי שטח  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בתחום  לשומריה. מערבית  ודרומית  51 י"ק ליער דרומית
מזרח מערב קואורדינטה שמעון; ובני לכיש אזוריות מועצות
גבולות ;X 187.250 צפון- דרום קואורדינטה ,Y 592.750 -
וחלקות: גושים  רצוף; כחול בקו בתשריט התכנית: כמסומן
,4  -  1 חלקות: חלקי ,3133 גוש: .5 חלקה: חלקי  ,3130  גוש:
,13 ,6 ,5 בשלמותן: חלקות ,41 ,37 ,29 ,28 ,22 ,15 ,12  -  7
חלקי ,100249 גוש: .4 חלקי חלקה: ,100248 גוש: .43 ,39, 14

.14 ,5 חלקות:

חקלאית מקרקע קרקע ייעוד  שינוי  התכנית: מטרת
מיתקן בשפכים. לטיפול מיתקן בעבור הנדסיים למיתקנים
הסמוך הצבאי הבסיס ואת שומריה היישוב את ישרת זה

למיתקן.

חקלאי שטח ייעוד שינוי א. התכנית: הוראות עיקרי
לטיפול מיתקן הקמת לצורך הנדסיים למיתקנים לאזור
גישה ודרך הנדסיים נלווים מים ומיתקנים ומאגרי בשפכים
היתר להוצאת לתנאים והנחיות הוראות קביעת ב. אליהם.

ומגבלות בניה. זכויות הנחיות, בניה, וכן

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

100 לחוק,  סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה
רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית
ההתנגדות העתק .08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4
שקמים, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  יומצא
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה ולמשרדי ,08-8500705 טל'

.08 - 6899696 טל' שמעונים,

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

בהתנגדויות נוהל (סדרי והבניה התכנון לתקנות ובהתאם
התשמ"ט-1989. עבודתו), וסדרי חוקר סמכויות לתכנית

אבי הלר  
הוועדה ראש יושב מקום ממלא  

        המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הרבניים הדין בתי הודעות
האזורי בירושלים  הדין הרבני בית  

הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אברהם5672 בדאב אסתר22.8.2008בדאב

סאלם10.1.2008אלשיך דורית3369 אלשיך

דניאל2411 אפרים8.12.1973לוי לוי

מגדלנה5.10.1991שפיץ יוסף0377 שפיץ

איתן3598 אורנבך
יצחק

ברוך11.11.2007 אורנבך

(28 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ז

הראשי המזכיר                                       משה ביטון,

אביב בתל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אבטליון0853
יוכבד–חוחי

לוי פרי24.6.2008

שרה8825 אייל26.5.2006אל אברהם

מוריס4820 גרמי נטלי13.5.2007בן

חוסני3280 לריסה23.10.2007בבז'נוב חיימוב

מיכאל3256 לריסה26.2.2005אמינוב חיימוב

רוזה1748 דרומי שמעון30.6.2008פופובסקי

השם3901 יעקב4.4.2001טורבתיאן טורבתיאן

שמשון2344 יואל9.1.2008בנש בנש

מרקו0962 סביל שרית23.4.1992סרנגה

מינדל1451 רובין עדינה10.8.2006פרידמן

מדלן20.2.2003פדידה שמעון6112 פדידה

רחל5653 מדלן12.6.2008פדידה פדידה
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ברונשטיין8838
יהושע

גיטה8.8.2008 ברונשטיין

יעקב8423 ישראל20.2.2005דוד דוד

ישראל10.8.1988דוד שיינדל זני8431 דוד

אבוש עובד3.8.2008אבוש זכאי6414

עליזה9957 לילך10.10.1997לוי נס

דוד9840 אריאלה3.7.2008פלדמן פלדמן

רפאל0053 גוילי שושנה28.6.2008גוילי

רחמה0526 מצליח22.4.2007חזן חזן

אברהם0410 יוסף9.4.2006מושיקה מושיקה

הלברשטם3310
אריה–לייביש

חיים7.1.2007 הלברשטם
נפתלי

אברהם6087 יוסף25.5.2007שיטרית שיטרית

פיצ'חדזה8360
מיכאל

לאה25.7.2007 גזנלישווילי

חסיה5.1.2008קופמן מרדכי5614 קופמן

ברכה9927 דרוקמן חיי'ם20.12.2001דרוקמן
יצחק

שמואל0224 רחל5.6.2008צוויגורן צוויגורן

גינה5064 יוסף28.5.2008נאורי נאורי

צבי9260 רובינשטיין23.10.2007רובינשטיין
אברהם

לאה22.3.2008פרוכטר זאב–דב1765 קויפמן

קים5481 לוליטה17.8.2006קפלן פרמוט

בוכולטר9308
אבי–ליפא

שגיא–בוכולטר1.5.1996
רבקה

יורם6766 זמירה13.12.2007מור מור

פרכה4746 חיים31.5.2007כהן כהן

לאה8716 יהודית29.6.2008וייס לזרוביץ

מלה4361 משה8.1.2008הלמן הלמן

אספיר4003 ולדימיר10.7.2008כצמן כצמן

ראובן6129 צדוק דליה5.3.1995מנשה

הלה6137 צדוק דליה17.2.2007מנשה

יעקב2004 חיים1.6.2008עוזיהו עוזיהו

סיגלית25.5.2008פנחס יעקב0854 דאר פנחס

לינדה7771 אבי6.7.2008לניאדו לניאדו

אסתר1508 אהוד2.7.2008סט סט

אלי1152 אלוש יוסף חיים19.1.2002אלוש

גנריך3757 לב14.6.2008דיין דיין

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קירשנברג8229
ישראל

איתן17.8.1994 קירשנברג

קירשנברג3657
כרמלה

איתן5.6.2008 קירשנברג

הנריאטה26.6.2008מטיאס קולמן1898 מטיאס

רבקה2314 אברהם25.1.2008רוזנשטיין רוזנשטיין

לינה5593 אברהם14.5.2008ורשבסקי ורשבסקי

וייס יואל2.11.1986וייס יצחק4563

יצחק0579 יפה11.6.2008לוי עבודי

שמחה4081 רינה6.7.2008פיקרק שבח

מחלב יוסף1.5.2008אלקבס מרדכי8282

אשר5716 דורון30.6.2003פולדש רגב

שלמה0736 שרה5.4.2008יהודה יהודה

אסתר–1397 גרון
ארנסטין

ויקי26.5.2008 צור

אידה0435 קטרינה16.7.1993רוזנברג רז

ארנסט0427 קטרינה26.5.2008רוזנברג רז

יצחק7634 בן–בסט מטילדה16.12.2007בן–בסט

אברהם3269 אזולאי ברוריה30.11.2005אזולאי

שרה2455 יואל17.7.2001שרעבי שרעבי

אסף5384 רחל5.4.2008רודיטי רודיטי

יחיאל9.7.2008לוי חנה0069 לוי

סעדיה2.8.2008דעבול סביחה4719 אידה

ברטה9328 אידה שמחה8.7.2008מוסרי

שרה3457 רוזנצוייג4.1.2003רוזנצוויג
שרגא–יוסי

דב3440 רוזנצוויג
אברהם

רוזנצוייג1.8.2008
שרגא–יוסי

צבי–הרמן8523 אברהם5.6.2008גיסר גיסר

חנה–הלנה8531 אברהם23.9.2007גיסר גיסר

סאמי29.7.2008מזרחי צ'אלה9070 מזרחי

ישראל0683 פלמן
זלמן

חוה30.7.2008 פלמן

מיכל24.8.2007שריג ציון4641 גוטמן

אנה1893 שולמית18.5.2008ניימן וולנר

שבע3831 בת וינריב
–סוניה

חנה27.2.2001 חלוצי

שמואל3778 חנה30.6.1986וינריב חלוצי

משה1332 וולך אסתר9.5.2008וולך
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אלטה4547 משה23.7.2008סטשובר סטשובר

לורה8095 משה1.5.2008בנוזיו בנוזיו

צפורה7.12.2007מלכה קלוד1164 מלכה

אשר1581 חנה11.6.2008מרוה מרוה

ויקטוריה8106 מילמן פליקס26.7.2008מילמן

אטל0684 בוימגולד אביגדור21.3.2008וובר
יצח

מנשה9026 דוד8.7.1995חבקוק חבקוק

שרה4774 נחמן15.1.2007שיינהרץ שינהרץ

אברהם19.8.1991דינר זהבה8063 דינר

קושניר איסאק6394
(יצחק)

זיו17.2.2005 קושניר

אווה6402 קושניר
(יוכבד)

זיו14.6.2008 קושניר

נפתלי4242 חסיד נילי26.7.2008חסיד

אברמוביץ4389
פרידה

שאול24.6.2008 אברמוביץ

ראובן7633 רבידי צפורה20.7.2008ריבידי

פרוק7348 דני28.5.2004כוכבי ברוכים

יאיר1492 דני23.5.2008אבדולביט ברוכים

סולומון8905 חנה11.2.2008ראובן אליזבט ראובן

ראול3710 שרון17.7.2007פרץ פרץ

גורי יצחק3.6.2008גורי נעמי3613

דוד1898 שיפמן שושנה8.5.2008שיפמן

מזל8669 פרחי רפאל2.8.2008פרחי

שדי4106 עמי גבריאל26.1.2007עמרם עמרם

גבריאל14.6.2008עמרם מרים7917 עמרם

וירגין9217 מרקו זהבה8.5.2008יעיש

אריה7650 חנה9.4.2007חבקין לייבה

רחל4351 אורה11.2.2001אברגל אלמליח

שרה6573 סרור אסתר17.4.2003פרידמן

דב6565 סרור אסתר13.3.1998פרידמן

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

הראשי                                                  רפאל כהן, המזכיר

בנתניה הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

ולדימיר25.6.2007גולוד אלינה6648 גולוד

סרול9543 מריה19.5.2003איזנשטיין איזנשטיין

ארמנד7878 מלכה יוסי25.1.2006מלכה

יסאי6433 גניה7.2.2008פרדין פרדין

טווס4496 אליהו צפורה26.11.2007עסה מולאיוף

משה4126 יוסף1.4.2007כליליאן כליליאן

שלמה7418 בתיה24.12.1987יער יאר

מינה7065 צוקר מירי14.6.2008גרימברג

ביאנקה4514 לוי בת חן מדי19.8.2008שלום

גביאל6.11.1993צפתי רפאל4254 צפתי

דבורה4262 גביאל11.8.2008צפתי צפתי

קריה9719 רותי חיה13.3.2008ליברנט קרו כהן

בכר5891 גרבי שמחה28.8.1995גרבי

פורטונה0029 גרבי שמחה22.5.2006גרבי

ראקל3332 רוית17.7.2008סוויד פיינגולד

יעקובי אושרית31.5.2008יעקובי ארדשיר2548

(31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ל'

הראשי כ"ץ, המזכיר ישראל                                   יהושע

בפתח תקוה האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בתיה4450 גולן יוסף29.7.2008קייפי

אסתר1807 סאנדי26.9.1991גנץ גנץ

גורגיה1229 אביבה28.11.2007חנניה מוזס

ורה2854 חוה27.6.2008ברלינר אדמון

אויגן2847 חוה31.5.1991ברלינר אדמון
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מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

מיכל4710 וינטראוב
דובה

אריאל4.8.2008 וינטראוב

שמעון0575 שושנה4.6.2008כרמי כרמי

אהרון9.7.2008שמש לאה8020 שמש

מירצה5043 סילביה4.8.2007רדולסקו רדולסקו

חיים3.7.2008פורגש רגינה5054 פורגש

חיים29.3.1995פורגש שמואל5047 פורגש

אסנת5.8.2008עמית חיים4272 גינדי

יעקב9169 אברהם3.6.1981לוי לוי

נחמה3740 אהובה4.2.2008בורשטיין פומרנץ

צפורה21.9.1985חגבי חיים3649 בנין

נאום8052 לובוב20.3.1996וינברג גוייכמן

פנחס5842 לאה26.6.2008יהודה יהודה

דיאמנטי9144 אברהם28.5.1996לוי לוי

מנחם31.3.2003פרקש יוסף1516 פרקש
עמנואל

מנחם27.4.2007פרקש גיטה1524 פרקש
עמנואל

אלי6990 סגולה28.6.2004שלמה שלמה

יוסף5274 דרסה מירב29.10.2001שמי

יעקב2531 שמחה20.6.2008מנסקי מינסקי

צבי5277 זהבה5.5.2008שיוביץ שיוביץ

ששון9111 קרן20.5.2008עבודי עבודי

בנימין5657 מזרחי4.8.2008מזרחי פורת בן
יוסף

מלכה1427 אליהו28.12.2005לוי לוי

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

הראשי                                   משה הלוי, המזכיר

ברחובות הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

סלי7667 קרול23.7.2008לב לב

חיים0832 נגסה
אסרס

נגסה אסתר11.8.2008

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

קרל9252 דלה17.6.2008בירקנפלד בירקנפלד

בטי1849 שאול21.12.2007יוסטר יוסטר

מלכה2450 שמואל25.6.2008אבן משה אבן

שלמה אורי8.6.1996שלמה שלום0916

גמילה6215 שלמה אורי24.10.2006שלמה

מלכה0515 משה24.6.2008פסקריו פסקרו

צברי סעדה3.8.2008צברי סאלם0688

כרמלה10.1.2008חיים ויזה9427 קרטה

מתי8162 יעקב דינה17.5.2008יעקב

צפורה5455 אייל18.2.2008שמש שמש

מלקמו2113 פנטה עינת27.4.2008פנטה

(21 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ'

הראשי                             חנוך גרנביץ, המזכיר

בטבריה הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

חמו1185 בן
אברהם

שמחה14.5.2008 חמו בן

רחמים7.1.2007עגמי נגיה0728 עגמי

מזרחי דבורה17.7.2008מזרחי אליהו3246

קלין חיה2167
(מרגוט)

שרונה18.7.2008 כהן

עמרם5990 יהודית18.6.2008אלישע אלישע

ליזרוביץ5177
עמנואל

סימי22.6.2008 ליזרוביץ

הרוש7916 בן
אלברט

שלומית9.7.2008 מגן

הלן5199 קזולה22.10.1998גרינברג סלם
אילנה

גרינברג5181
מוריצה

קזולה2.1.1995 סלם
אילנה

(12 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"א

הראשי                                       שלמה דידי, המזכיר
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באשדוד הדין הרבני האזורי בית
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אנה2202 לאוניד20.12.2005גויכמן לוזנסקי

לריסה7666 נטלי4.2.2007שירחיס ליזלסקי

סולימן7988 גיאר שמעה17.5.2000גיאר

קיילה6944 אלה20.4.2004יחבדוב יזבין

יפים5995 אנה3.8.2008צ'רנוברוד צ'רנוברוד

ריבה11.7.2008פליגל ראובן2434 פליגל

מניה6108 בסיה16.9.1995זילברג רייזין

אסתר3236 ויצמן יהודה18.2.2008וייצמן

יעקב3228 ויצמן יהודה12.8.2002ויצמן

צ'צ'שוילי9900
אהרון

צ'צ'שוילי21.7.2008
גוצ'ה

סופיה4323 אירינה19.5.2007זוהר חנקין

יצחק8117 ללי7.8.2008אפרהימי אפרהימי

רבקה7223 עמרני רחמים15.10.1996עמרני

לאה3868 רובינסקי30.6.2008ז'בנצקי
יבגניה

נחמיה15.8.2005יוסף בן ציון8213 יוסף

ריבה7006 פטר3.7.2008שמולביץ שמולביץ

מנחם7019 לויאן זוהרה17.1.2007בוכריס

יהודית10.10.2006וייס חיים6463 וייס

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

הראשי                                       ניסים אדרי, המזכיר

באשקלון הרבני האזורי הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אסתר20.2.2007יוסף נסים7019 יוסף בן

אסתר18.1.2008יוסף מרים7027 יוסף בן

פניה8860 ריבה23.7.2008קליז'סקי וייזר

אסתר2546 ברנשטיין
אידה

בנג'ו18.8.2008 ברנשטיין
ברטה

לבנה0518 חזן אבי27.4.2008חזן

כירייה0082 דביר שלום15.11.2007דבוש

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

יוסף0354 חביבה26.1.2004כהן כהן

זוהרה7933 אזולאי ויקטור8.8.2007אזולאי

לוי7867 אזולאי ויקטור18.7.2005אזולאי

גוהרה8581 מזל16.12.2006אזואלוס מויאל

(27 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ו

הראשי                                        אברהם פרץ, המזכיר

האזורי בבאר שבע בית הדין הרבני
הודעות

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

מס'
המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

בנימין4881 נטיכ"ה תמוז ס"חאהוד אהוד

מזל3929 זגורי שושנהכ"ג אב ס"חמנחם

גרוס גילהי"ג אב ס"חנוג' אדית4009

יוסף5609 הבר נחמהכ"ו אייר ס"חהבר

ללי9593 אנוקשוילי
ויוסף

ס"ח חשוון ורהו' אנוקשוילי

חצקילביץ7269
סמואיל

ס"ז תמוז משקביץא' פרידה

בורשצ'וק0009
אזיק

ז'אנהכ"ט טבת ס"ז סנדרוביץ'

סימי8719 אסתרי"ז אד"א ס"גאבוטבול איליה

טידונה6270
סלבטורה

תש"ס אייר טידונהי"ד רוסו
סלבטריצה

משהכ"ב תמוז ס"חקמרי אסתר0638 גומרי

משהכ"ג תשרי ס"חגבזי חלבי8214 גבסי

דוד6115 דיין סעדהכ"ד אייר ס"חדיין

ארדה1646 ס"זשריקי אב חזוט דודיד'

לזרו5100 כהןכ"ז אייר ס"חסטילרמן סטילרמן
סופיה סילבינה

ציון9693 יעקבי עליזהי"ב תמוז ס"חיעקבי

גולדברג8466
דבורה

פרץי"ז אייר ס"ח דוד זהבי

רחניאנסקי6376
אדליה

ס"ד כסלו רגינהה' נקיפורוב

ס"חסיסו שלום7522 אב סיסו אסתרי'

מסעודי1226 ביטון
וחני

חניט"ו סיוון ס"ח ביטון

(27 באוגוסט 2008) התשס"ח באב כ"ו

הראשי                                         יצחק דהאן, המזכיר
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באריאל האזורי הרבני הדין בית
הודעות

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

מס'

המנוח/התיק שם

תאריך

המבקש/תפטירה שם

אסתר2921 סרברו שמאי6.6.2007גואטה
אביבה

(19 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י"ח

הראשי                                         צבי מוראד, המזכיר

הרשמי הכונס מאת הודעות
צו פירוק מתן הודעה בדבר

.58-038662-1 ע"ר ומיבטח, משען עמותת העמותה: שם

.31068 חיפה ,6940 ת"ד סאשה טבק, אצל משרדה הרשום: מען

.4.3.2008 הבקשה: הגשת תאריך

.24.6.2008 פירוק: צו מתן תאריך

(11 באוגוסט 2008) התשס"ח באב י'
בר–עוז לבנה  

הרשמי הכונס סגן

הפטר צו מתן בדבר הודעה
ת"ז  פרץ, ואלברט  052336765 ת"ז אלפיה, יאיר  החייבים:  שם

.062606850

.560/91 פש"ר תיק חיפה: המחוזי המשפט בבית

.26.5.2008 הפטר: מתן צו תאריך

(8 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ח'
בר–עוז לבנה  

הרשמי הכונס סגן

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

בע"מ  פפושדו  אלי
(51-251712-9 (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
עופר עו"ד במשרד ,12.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,113 הירקון רח' ושות', עופר אבנון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פפושדו,                                                אלי

בע"מ  החזקות  דו.יו.
(51-106145-9 (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
עופר עו"ד במשרד ,12.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת דוח לשם תל אביב, ,113 הירקון רח' ושות', עופר אבנון
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק פפושדו,                                                יואב

בע"מ   דיאבטיק
(51-332489-7 (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
יעקב עו"ד  אצל  ,10.00 בשעה ,11.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח' אברהמס,
הפירוק כיצד התנהל המפרקת, המראה סופי של דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת יעקבי,                                                דגנית

והשקעות בע"מ  ניהול  י.א. האן
(51-159621-5 (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
יעקב עו"ד  אצל  ,10.00 בשעה ,11.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח' אברהמס,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק                                                יצחק האן,

בע"מ  מזון סיטונאות  מעודד
(51-333569-5 (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
יעקב עו"ד  אצל  ,10.00 בשעה ,11.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
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לשם ירושלים, ,823 משרד כלל, מרכז ,97 יפו רח' אברהמס,
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק מעודד,                                                יגאל

מתקדמת  בינלאומית השתלמות  איי.אי.אי.סי
בע"מ דנטליות להשתלות

(51-337810-9 (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 ,11.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת גן, רמת ,7 ידע עם
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק                                                אברהם טואג,

ליאור בע"מ   דפוס ניר
(51-256368-5 (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, אצל ,10.00 בשעה ,18.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר ,31 חי תל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ליאור,                                                ניר

בע"מ ונצ'רס טכנולוג'יקל ול-מר
(51-378671-5 (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
אצל המפרק, גבעת ,10.00 בשעה ,18.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של דוח סופי הגשת לשם עתלית, ,20 הברכות
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק מרקשייד,                                                חנוך

בע"מ  אופנה  אגם
(51-314649-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,18.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל

המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם אילת,  ,12 דפדוף משעול
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אוברלנדר,                                                אלון

בע"מ (1996) חיים לביטוח חברה - ניצבים אתם
(51-237606-2 (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 ,16.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ציון רוזנברג, ת"ז בן ולמנות את ברוך החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרק ,49400 פתח תקוה ,3 מרח' היבנר ,043812338

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 בן ציון רוזנברג, ברוך

בע"מ ניהול ויעוץ אומית ג.א.
(51-343156-9 (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 ,1.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ליבוביץ, עו"ד רונן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5624456 תל אביב, טל' ,2 טברסקי

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, ליבוביץ, רונן

בע"מ רפר לי
(51-327670-9 (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 ,12.5.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שלום, יוסף עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5666663 תל אביב, טל' ,18 החשמל

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 עו"ד, יוסף שלום,

בע"מ קמירה
(51-129694-9 (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 ,7.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,12734 מ.ר. כהן, גדעון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי 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, כהן, גדעון

בע"מ מטבע שירותי ישראל אנגליה
(51-414432-8 (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 ,27.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סגל, אדוארד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,1 חי תל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, סגל, אדוארד

בע"מ לרכב טכנולוגיות ק.ח. - קומפיוטסט
(51-177596-7 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' קציר, בנימין עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6136633 טל' ,52512 גן רמת ,4 התע"ש

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, קציר, בנימין

בע"מ (1996) נכסים גולדמסטר
(51-226926-7 (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 ,14.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
בן מרח' יוסף בסן, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,62968 אביב תל ,15 שפרוט

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, בסן, יוסף

בע"מ מסעדות גל י
(51-350533-9 (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 ,28.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לוי, עדנה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,50 המעגל

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

מפרק רו"ח, הרואה, בן גיל

בע"מ דולינגר אסתר
(51-402302-7 (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 ,8.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מיכלביץ, אברהם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,9 ישראל מלכי מכיכר

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 עו"ד, מיכלביץ, אברהם

בע"מ תוכנה תעשיות נגב
(51-113229-2 (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 ,7.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ביטון, חדוה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת שבע, באר ,23/26 לייב יפה

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, ביטון, חדוה

בע"מ מערכות פובס
(51-176164-5 (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 ,8.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יגאל מרח' פלד, עו"ד גיל את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-6252000 תל אביב, טל' ,96 אלון

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, גיל פלד,

בע"מ (אחזקות) שוורץ אמנון
(51-271275-3 (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 ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז יונגר,  אריה רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
תל ,9 רח' השלושה ושות', יונגר אריה ממשרד רו"ח ,004736161

החברה. למפרק אביב,

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 רו"ח, יונגר, אריה

בע"מ ופיננסים ניהול לה-קאר
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 ,31.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פלג, מיכאל רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,89 לוינסקי

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 פלג, מיכאל

בע"מ סטודיו שמוליק
(51-223119-2 (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 ,9.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
פירעון, ולמנות כושר על הצהרה עם מרצון את החברה לפרק
השרון הוד ,68 מרח' הבנים ,062316534 ת"ז סוכרי, שמואל את

החברה. למפרק ,42568

מפרק שמואל סוכרי,

בע"מ קשישים סיעוד שירותי חברה רווחה אש
(51-298781-9 (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 ,8.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
כהן-אבני, נעמה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת ירושלים, ,12 הדפוס בית מרח'

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, כהן-אבני, נעמה
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בע"מ (ישראל) אי.אס.דבליו
(51-304816-5 (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 ,22.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גיבורי הורוביץ, גל את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,7 ישראל

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 הורוביץ, גל

בע"מ (ישראל) איסרויסווי
(51-301668-3 (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 ,22.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גיבורי הורוביץ, גל את ולמנות מרצון את החברה לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,7 ישראל

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 הורוביץ, גל

בע"מ המאוחד המזרחי בנק ליד פנסיה קרן גמולה
(51-066649-8 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית בן–גל, טלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' טפחות, מזרחי

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, בן–גל, טלי

בנק המזרחי קרן השתלמות לעובדים ליד אסף
בע"מ המאוחד

(52-003156-8 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית בן–גל, טלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' טפחות, מזרחי

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, בן–גל, טלי

בע"מ תגמולים מרכזית יסודות קופת
(51-082253-9 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית בן–גל, טלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' טפחות, מזרחי

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, בן–גל, טלי

בע"מ פיטורין לפיצויי קופה מענק
(51-082254-7 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מבית בן–גל, טלי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת גן, רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' טפחות, מזרחי

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, בן–גל, טלי
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בע"מ ג'פה רויאל
(51-017375-0 (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 ,9.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' פינס, שי עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,4 ברקוביץ

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, פינס, שי

בע"מ ניידי דלא נכסי (1994) עטיף
(51-053422-2 (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 ,7.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,12734 מ.ר. כהן, גדעון עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,33 ז'בוטינסקי 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, כהן, גדעון

בע"מ חיפה פח תעשיות
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
בעל של  בכתב בהחלטה כי  התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפרק החלטה התקבלה ,1.9.2008 מיום היחיד בחברה, המניות
15א, פלי"ם מרח' מרון, יגיל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את

החברה. למפרק ,31002 חיפה ,353 ת"ד

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, יגיל מרון,

בע"מ 2007 ביו גו
(51-00574-3 (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 ,15.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מקיבוץ עין עוז, גיל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מאוחד, חרוד

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, גיל עוז,

בע"מ החזקות אילן קסלר
(51-307286-8 (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 ,9.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5089610 קסלר, ת"ז אילן את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ,054-4454505 נס ציונה, טל' ,9 מרח' יפה נוף

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 אילן קסלר,

בע"מ רהיט מיקום
(51-402851-3 (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 ,11.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ארז, עמרי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,03-5220370 תל אביב, טל' ,33 זמנהוף

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, ארז, עמרי
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בע"מ ירושלמי ת.ע.
(51-354986-5 (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 ,15.4.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ירושלמי, תומר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה
,15 דירה ,26 הסירה יורדי  כ"ג  יהודה  מרח'  ,034790733 ת"ז

החברה. תל–אביב-יפו, 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 ירושלמי,        תומר

       

בע"מ פ.ד.ר. נכסים
(51-230306-6 (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 ,11.6.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' שחם, אליעד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק חיפה, ,2 פלי"ם

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, שחם, אליעד

בע"מ (השקעות) מערכות לירז
(51-166864-2 (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 ,14.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז קילמן, אריה ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,051652410

מפרק קילמן, אריה

בע"מ ווד דרים ר.נ.
(51-352561-8 (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 ,15.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,003415338 רביד, ת"ז ניצה את ולמנות מרצון החברה לפרק את

למפרקת החברה.

מפרקת ניצה רביד,

בע"מ שחר י.ש. פרובנס
(51-300671-8 (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 ,15.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,042440453 רביד, ת"ז גרשון מרצון ולמנות את החברה לפרק את

החברה. למפרק

מפרק רביד, גרשון

בע"מ (ישראל) טיאריס
(51-285708-7 (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 ,11.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למפרק אריק שוורץ, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה.

מפרק עו"ד, שוורץ, אריק

בע"מ בלופניקס & אאוטלוק
(51-353550-0 (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 ,11.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
הרכבי, אליעזר את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,60673647 ת"ז

מפרק הרכבי, אליעזר
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בע"מ 135 בגוש 6758 חלקה
(51-026424-5 (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 ,3.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אברהמי, ת"ז אמנון עו"ד ולמנות את מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק חולון, ,48 סוקולוב מרח' ,05316245

מפרק עו"ד, אברהמי, אמנון

בע"מ הדיוק מרכז
(51-338538-5 (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
החברים שכל לאחר ,7.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
יצחק את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרק יבנה, ,4 מרח' הירדן ,055334189 ת"ז שאול,

מפרק יצחק שאול,

בע"מ סולניר
(51-048248-2 (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
כושר בהעדר ,7.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה התקבלה פירעון,
בע"מ, מרכז תעשיות אצל כור ,024403875 פישר, ת"ז עו"ד צבי
,03-6075107 תל אביב, טל' ,43 קומה משולש, מגדל ,3 עזריאלי

החברה. למפרק ,03-6075109 פקס'

מפרק עו"ד, פישר, צבי

בע"מ סחר ציקלג
(51-069084-5 (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
כושר בהעדר ,7.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את ולמנות מרצון החברה לפרק את החלטה התקבלה פירעון,
בע"מ, מרכז תעשיות אצל כור ,024403875 פישר, ת"ז עו"ד צבי
,03-6075107 תל אביב, טל' ,43 קומה משולש, מגדל ,3 עזריאלי

החברה. למפרק ,03-6075109 פקס'

מפרק עו"ד, פישר, צבי

בע"מ לסיעוד זרים עובדים אל-עד
(51-399885-6 (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 ,18.3.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
אגוז מרח' גבע, יפעה עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת יבנה, ,22

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, גבע, יפעה

בע"מ יבואל
(51-293272-4 (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 ,25.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' חיים, ישראל רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,6 אהליאב

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 רו"ח, חיים, ישראל

בע"מ (מגרש) ולדמן משה נכסי
(51-061075-1 (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 ,20.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' שוב, אביעד עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,64239 אביב תל ,2 ויצמן

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, שוב, אביעד



4877 25.9.2008 התשס"ח, באלול כ"ה ,5852 הפרסומים ילקוט

בע"מ ראשל"צ 8 טרומפלדור
(51-378619-4 (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 ,4.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שקולניק מוסצ'ו, מרח' ולמנות את יוסף החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,2

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מוסצ'ו, יוסף

בע"מ (2005) ש.ל. הצדק ביצת
(51-367621-3 (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 ,3.9.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הילרוביץ, חיים רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,20 התע"ש

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 רו"ח, הילרוביץ, חיים

Housing Relief Fund Ltd.
(51-140847-8 (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 ,17.7.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גרודה, מיכאל עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ירושלים, רמות, ,3 ישראל פורת

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, מיכאל גרודה,

בע"מ דלוויז
(51-306652-2 (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 ,3.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' גראץ', יוליה עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת חדרה, ,112 ת"ד ,59 סמואל הרברט

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, יוליה גראץ',

בע"מ 60 בגוש 6632 חלקה
(51-021359-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק בדבר החלפת הודעה

של המניין מן שלא כללית באסיפה כי הודעה בזה נמסרת
ובה ,10.00 בשעה ,19.8.2008 החברה הנ"ל שנתכנסה כדין ביום
שויתרו לאחר החברה, של המניות בעלי של חוקי מניין נכחו
עברון, שלום עו"ד כי הוחלט מוקדמת, הודעה לקבל זכותם על
תל ,100 החשמונאים מרח' ,27952 מס' רישיון ,027456326 ת"ז
עו"ד שלמה ובמקומו ימונה החברה לכהן כמפרק אביב, יפסיק
תל ,46 רוטשילד משד' ,7437 מס' רישיון ,50311414 ת"ז שפיר,

אביב.

רות לרר     
האסיפה ראש יושבת

בע"מ  (אירופה) נכסים  קיסטון
(51-401772-2 (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' המפרק, במשרדי ,13.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 סילבר הלל אבא
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

(1997) בע"מ  כח אדם טלרום שירותי
(51-244845-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,14.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 
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המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 סילבר הלל אבא
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

מבטח בע"מ  אחזקות אשטרום
(51-244843-2 (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' המפרק, במשרדי ,15.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,16 סילבר הלל אבא
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, יקותיאל, גיא

ש.פ בע"מ  בולינט
(51-396194-6 (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
במשרדי עו"ד סולומון ,10.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 
גן, רמת יעקב, בית ,1 בצלאל רח' המפרק, אצל ושות', אהרן
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, ששי

ישראל בע"מ  הולדינגס פורום - פ.ה.י
(51-395670-6 (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
במשרדי עו"ד סולומון ,10.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 
גן, רמת יעקב, בית ,1 בצלאל רח' המפרק, אצל ושות', אהרן
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, ששי

ש.פ בע"מ  אחזקות רסטו
(51-396196-1 (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
במשרדי עו"ד סולומון ,10.00 בשעה ,29.10.2008 ביום תתכנס 

גן, רמת יעקב, בית ,1 בצלאל רח' המפרק, אצל ושות', אהרן
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, ששי

זד בע"מ  3
(51-277258-3 (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
במשרדי עו"ד סולומון ,10.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס 
גן, רמת יעקב, בית ,1 בצלאל רח' המפרק, אצל ושות', אהרן
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, לוי, ששי

טבל השקעות ומימון בע"מ  מ.
(51-280387-5 (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' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,61 אילת
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ז'אן מישל טבל,

מידיה בע"מ  יוניברסל
(51-087416-7 (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
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,29.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
רמת ,9 רח' נורדאו החברה, במשרדי מביניהם, לפי המאוחר זו,
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק לוי, רם

סיסטם בע"מ  דיגיטל צירו
(51-237478-6 (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



4879 25.9.2008 התשס"ח, באלול כ"ה ,5852 הפרסומים ילקוט

רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,3 קומה ,13 קרליבך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, סטין, דן ון מישל

אסא בע"מ  שלמה
(51-131914-7 (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
המפרק, במשרדי ,17.30 בשעה ,30.10.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם אביב,  תל  ,36 קומה המשולש,  המגדל עזריאלי, מגדלי 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, רוטברט, אסי

שכר בע"מ  והטבות פנסיוניים מודלים לוגוס
(51-314731-4 (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' המפרק, במשרדי ,10.30 בשעה ,10.11.2008 ביום תתכנס 
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת אביב, תל 25א, לילינבלום
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק אופיר, רועי

טו-רם בע"מ 
(51-074435-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,30.10.2008 תתכנס ביום
קומה אשקלון, ,5 הרצל ברח' ,18.00 בשעה מביניהם, המאוחר
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,1
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק עו"ד, ארדן, אבינועם

לנגר בע"מ  שולמית
(51-335052-0 (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
רח' המפרקת, במשרד ,10.00 בשעה ,7.12.2008 ביום תתכנס 

המראה המפרקת, סופי של הגשת דוח לשם רעננה, ,3 הקשת
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת לנגר, שולמית

כימיקלים בע"מ  יעד
(51-116646-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בועז עו"ד במשרד ,15.00 בשעה ,20.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,100 החשמונאים רח' נוה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקים,
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

דוד יפתח    יחזקאל           מנחם

       מ פ ר ק י ם

גלבשטיין בע"מ  היינץ
(51-053184-1 (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
ברגר, אמיר עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,16.11.2008 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,8 המלך שאול שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק גלבשטיין, מיכאל

ישראל בע"מ  פודיום טי.פי.ג'י.
(51-355264-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,16.11.2008 ביום תתכנס 
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,7 ריב"ל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, שחטר, שלמה

לבטוח בע"מ  סוכנות השרון תלמי
(51-109841-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח



במפעלי במשרדים ,10.00 בשעה ,23.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם חפר, עמק התעשיה אזור חפר, ועמק בשרון מושבים
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק שפט, ירוחם

תשתיות בע"מ  ווינגולד ש.
(51-230444-5 (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
החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,5.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,1 ווישנגטון רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, שטיינר, מיכאל

נהול פרויקטים בע"מ  ורד-דלל
(51-265333-8 (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
זו  הודעה פרסום מיום ימים  30 או ,12.11.2008 ביום תתכנס 
עו"ד במשרדי ,12.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי ברשומות,
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,8 גאולה רח' זוזובסקי,
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק לאונרד, סם

החזקות בע"מ  אסף ל.א.
(51-362389-2 (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
אורנית, ,9 ברח' השיטה ,14.30 בשעה ,11.11.2008 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מנהל ישראל אוזן,

והשקעות בע"מ  שווק מאגמי
(51-337562-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

רח' ברקת אצל המפרקת, ,10.00 בשעה ,1.12.2008 תתכנס ביום
המראה המפרקת, של סופי דוח הגשת לשם השרון, הוד ,1
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת אורנה שמיר,

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

מרצון) (בפירוק

הפירוק ביטול על הודעה

של הכללית האסיפה החלטת על הודעה בזה נמסרת
ההחלטה  ביטול 4.9.2008 בדבר שהתכנסה ביום החברה הנ"ל

מרצון. החברה פירוק על

עו"ד שחאדה, מאהר    

בא כוח החברה  

בע"מ אנרגיה סולטן י-ם
(51-150733-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

הזמנה לאסיפת נושים

הנ"ל החברה  נושי של אסיפה כי הודעה בזה נמסרת 
החברה של עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,12.10.2008 ביום תתקיים
עקב וזאת ,67021 אביב תל ,1 עזריאלי מרכז ושות', ארנון יגאל
לגביו הצהרת כושר ניתנה לא אשר החברה, פירוק מרצון של

לפקודה. 322 סעיף לפי פירעון

דירקטור סולטן,                                                יוסף

דפוס. טעות בשל בשנית מתפרסמת ההודעה הערה:

דיבידנד ראשון להכריז כוונה הודעה על

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

 1775/05 פש"ר תיק

,51-331621-6 ח"פ (בפירוק), בע"מ אקספרס קודקוד החברה: שם
נתניה. ,22 השיש רח'

אביב. תל ,10 הארבעה רח' אביב פריצקי, עו"ד המפרק: שם

138,210 שקלים  ,100% קדימה, דין והסכום: האמור הדיבידנד סוג
חדשים.

מפרק עו"ד, פריצקי, אביב

איסמאילוף ציון בן המנוח עיזבון
לנושים הזמנה

התשכ"ח-1965, הירושה, לחוק 99 בהתאם להוראות סעיף
המנוח עיזבון של נושה הוא כי הטוען, לכל הזמנה בזה נמסרת
למנהלת להודיע ,14.12.2004 אשר נפטר ביום ,854770 ת"ז הנ"ל,
לא וזאת מהעיזבון תביעותיו על רשום ובדואר בכתב העיזבון
יש  ההודעה את פרסום הזמנה זו. ממועד 90 ימים מחלוף יאוחר

.62262 אביב תל ,105 ויצמן רח' העיזבון, מנהלת למשרד לשלוח

עו"ד, מנהלת העיזבון פיק, ציפי
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