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המדינה את גבולות המדינה יציאת נשיא על הודעה
שובו ועל

המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(ב) לסעיף בהתאם
ביום המדינה  גבולות את  המדינה נשיא  יציאת על מודיע 
באייר י"ג ביום  שובו  ועל (2009 במאי   3) התשס"ט באייר  ט'

(7 במאי 2009). התשס"ט

(21 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ז
 (3—1300 (חמ

בנימין נתניהו  
הממשלה ראש __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

המדינה את גבולות המדינה יציאת נשיא על הודעה
שובו ועל

המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(ב) לסעיף בהתאם
כ"ג ביום המדינה גבולות המדינה את נשיא יציאת על מודיע

אחד. ליום (17 במאי 2009), התשס"ט באייר

(21 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ז
 (3—1300 (חמ

בנימין נתניהו  
הממשלה ראש __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

התפקידים בחלוקת שינויים משרד, חלוקת על הודעה
משר לשר דין פי על סמכויות והעברת בין השרים

חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
כדלקמן: החליטה הממשלה כי התשס"א-12001,

משרד את לחלק הממשלה2, לחוק–יסוד: 31(ג) לסעיף בהתאם
והטכנולוגיה המדע שתחומי באופן והספורט התרבות המדע
מדע קשרי בישראל, והטכנולוגיה המדע תשתיות קידום ובכללם,
תיאום מדע בין–לאומיים, קשרי ופיתוח בפריפריה, מחקר וקהילה,
ראשיים מדענים פורום באמצעות הממשלתי והפיתוח המחקר
הישראלית החלל סוכנות והאחריות על הממשלה משרדי של
ואילו והטכנולוגיה" המדע "משרד ייקרא אשר למשרד יעברו
והספורט התרבות המדע במשרד יישאר והספורט התרבות תחום

התרבות והספורט". "משרד ייקרא מעתה אשר

את לשנות  הממשלה, לחוק–יסוד: 31(א)  לסעיף בהתאם
לימור לבנת השרה את ולמנות השרים בין חלוקת התפקידים
לשר הרשקוביץ  דניאל השר  ואת  והספורט  התרבות לשרת 
גם כשר כיהן הממשלה אשר ראש המדע והטכנולוגיה במקום

והספורט. התרבות המדע

להעביר הממשלה, לחוק–יסוד: 31(ב) לסעיף בהתאם
המדע לשר הנתונות הסמכויות את והטכנולוגיה המדע לשר

להלן: החוקים המפורטים פי והספורט על התרבות

התשס"ו-32006; בוטניים, גנים חוק -

התשכ"א- למדעים, הישראלית הלאומית האקדמיה חוק -
;41961

התשס"ג- אזרחי, ולפיתוח למחקר הלאומית המועצה חוק -
;52002

התשס"ט- חוקהסדרתמחקרים במחוללימחלות ביולוגיים, -
;62008

התשנ"ז-71997; מעבדות, להסמכת הלאומית הרשות חוק -

התשמ"ח-81988; ירושלים, לפיתוח הרשות חוק -

התשס"א-92000; גנטי, מידע חוק -

התשנ"ד- חיים), בבעלי  (ניסויים חיים בעלי  צער חוק -
;101994

התשנ"ד- מדעי, ולפיתוח למחקר גרמניה-ישראל קרן חוק -
.111994

הממשלה, לחוק–יסוד: ו–31(ג) 31(ב) 31(א), לסעיפים בהתאם
התשס"ט באייר י"ב ההחלטות האמורות ביום את אישרה הכנסת

(6 במאי 2009).

(12 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ח
 (3—3281 (חמ

האוזר צבי  
מזכיר הממשלה __________

.250 עמ' התשס"ו, 3   ס"ח

.193 עמ' התשכ"א, 4   ס"ח

.52 עמ' התשס"ג, 5   ס"ח

.27 עמ' התשס"ט, 6   ס"ח

.156 עמ' התשנ"ז, 7   ס"ח

.168 עמ' התשמ"ח, 8   ס"ח

.62 עמ' התשס"א, 9   ס"ח

.298 עמ' התשנ"ד, 10  ס"ח

.130 עמ' התשנ"ד, 11  ס"ח

טעות תיקון
הממשלה, חוק לפי שרים, סגני מינוי על בהודעה
התשס"ט, ,5949 שפורסמה בילקוט הפרסומים התשס"א-12001,
צריך להיות גמליאל הכנסת גילה חברת אחרי מינוי ,3682 עמ'

הזה: המינוי

הביטחון, במשרד שר וילנאי, לתפקיד סגן מתן הכנסת "חבר
הביטחון". ידי שר על ממונה

(1 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון ט'
 (3—3281 (חמ

האוזר צבי  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

טעות תיקון
התשי"א- המדינה, נכסי  חוק לפי הרשאה  על בהודעה
,1170 עמ' התשס"ט, ,5883 שפורסמה בילקוט הפרסומים ,11951

 __________
.168 עמ' התשס"א, 1   ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2   ס"ח

 __________
.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח
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להיות צריך והתחייבויות"  תשלומים  תחום "מנהל  במקום
והתחייבויות". תשלומים "ממונה

(12 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ח
 (3—9 (חמ

האוזר צבי  
מזכיר הממשלה

להאריך את תקופת הכנסת  הודעה על החלטת
שעה הוראת של תוקפה

שעה),  33 והוראת מס' הפלילי (תיקון סדר הדין חוק לפי
התשס"א-2001

סדר לחוק 12(ב) סעיף סמכותה לפי בתוקף מודיע כי אני
התשס"א-12001  שעה),  והוראת  33 מס' (תיקון  הפלילי  הדין 
ומשפט חוק החוקה ועדת הצעת  פי  ועל החוק), - (להלן
התשס"ט בסיוון י"א ביום הכנסת, החליטה הכנסת,  של
השעה, של הוראת תוקפה את תקופת להאריך (3 ביוני 2009),
התש"ע בכסלו י"ד יום עד לחוק, 12(א) בסעיף  כהגדרתה

(1 בדצמבר 2009).

(7 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון ט"ו
 (3—3129 (חמ

ריבלין (רובי) ראובן  
יושב ראש הכנסת __________

עמ' התשס"ז, י"פ ;462 עמ' התשס"ה, ;499 עמ' התשס"א,  1  ס"ח

.3490 עמ' התשס"ח, ;546  

נשיא סגן מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח  המשפט בתי לחוק  9 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
שופט ,064131535 ת"ז מרדכי ארגמן, בזה את אני ממנה העליון,
במחוז השלום משפט בתי של נשיא  לסגן שלום, משפט בית

(1 ביוני 2009). התשס"ט בסיוון ט' ביום החל חיפה,

(24 במאי 2009) התשס"ט בסיוון א'
 (3—60 (חמ

יעקב נאמן  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

נשיא סגנית מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח  המשפט בתי לחוק  9 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
שופטת ,026865816 ת"ז כהן, דינה את בזה ממנה אני העליון,
במחוז השלום משפט של בתי לסגנית נשיא שלום, משפט בית

(1 ביוני 2009). התשס"ט ביום ט' בסיוון החל הדרום,

(25 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ב'
 (3—60 (חמ

יעקב נאמן  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

התקשורת משרד מקום המנהל הכללי של ממלא מינוי
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

שירות המדינה (מינויים),  12 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המדינה, שירות נציב עם התייעצות ולאחר התשי"ט-11959,
תפקיד את מילוי ורישוי, הנדסה בכיר סמנכ"ל חיים גרון, על מטיל
התשס"ט באייר כ"ד מיום התקשורת, משרד של הכללי המנהל
ועד ביוני 2009)  8) בסיוון התשס"ט  ט"ז יום  (18 במאי 2009) עד
המוקדם התקשורת, לפי למשרד כללי מנהל עד שימונה או בכלל,

מביניהם.

(20 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ו
 (3—56 (חמ

כחלון משה  
התקשורת שר __________

.110 עמ' התשכ"ג, ;86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

של הכללי המנהל מקום ממלא מינוי  הארכת
התקשורת משרד

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

שירות המדינה (מינויים),  12 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
המדינה, שירות נציב עם  התייעצות ולאחר התשי"ט-11959,
מילוי את ורישוי, הנדסה בכיר סמנכ"ל גרון2, חיים על מטיל אני
נוספת, מיום לתקופה התקשורת, משרד של הכללי תפקיד המנהל
יום כ"ח באב התשס"ט (18  (9 ביוני 2009) עד התשס"ט בסיוון י"ז
למשרד כללי מנהל  שימונה עד או בכלל,  ועד (2009 באוגוסט

המוקדם מביניהם. התקשורת, לפי

(8 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון ט"ז
 (3—56 (חמ

כחלון משה  
התקשורת שר __________

.110 עמ' התשכ"ג, ;86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.4281 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם יישום לחוק 3(ג) סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר הביניים
השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק), - התשנ"ה-11994 (להלן
 23) התשס"ט באייר כ"ט ביום כי השר), - (להלן הפנים לביטחון
בירושלים "חכוואתי" בתאטרון לקיים כוונה יש ,(2009 במאי
בחסותה, או  מטעמה או הפלסטינית הרשות של  אירוע
בלי וזאת ירושלמים", ואומנים יוצרים "משוררים, שכותרתו
השר הוציא לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש בכתב, היתר לכך שניתן
3(ב) סעיף לפי צו (2009 במאי   21) התשס"ט באייר  כ"ז  ביום

- המורה לחוק,

או בתאטרון "חכוואתי", האמור את האירוע לקיים שלא (1)
ישראל; אחר בתחומי מדינת מקום בכל

או המחזיק או באירוע הפועל המפעיל, המנהל, אדם לכל (2)
קיום האירוע את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי

 __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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בכל או האמורה, בכתובת קיומו המשך את לאפשר לא או
ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(24 במאי 2009) התשס"ט בסיוון א'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הביטחוני המזכיר

הפנים לביטחון המשררד

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

השר לביטחון  לידיעת שהובא לאחר כי - החוק), (להלן  11994
(11 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ז מיום כי השר), - (להלן הפנים
לקיים כוונה יש (15 במאי 2009), התשס"ט באייר כ"א יום עד
לרגל מידע ותקשורת מרכז בירושלים במלון אמבסדור ולהפעיל
או מטעמה או הרשות הפלסטינית בישראל, של האפיפיור ביקור
3(א) בסעיף בכתב, כנדרש היתר לכך שניתן וזאת בלי בחסותה,
צו (10 במאי 2009) התשס"ט באייר ט"ז ביום השר הוציא לחוק,

- המורה לחוק, 3(ב) סעיף לפי

האמור והתקשורת המידע מרכז את ולהפעיל להקים שלא (1)
בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים אמבסדור במלון

ישראל; מדינת

המידע מרכז במסגרת המפעיל, הפועל המנהל, אדם לכל (2)
במקום, החצרים שהוא בעל מי המחזיק או או והתקשורת
קיומה המשך את לאפשר לא או הפעילות קיום את למנוע
בתחומי מדינת אחרת כתובת בכל או בכתובת האמורה,

ישראל.

(24 במאי 2009) התשס"ט בסיוון א'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הביטחוני המזכיר

הפנים לביטחון המשררד __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

מוסמכים קצינים מינוי
ציבוריים, התשנ"ח-1998 בגופים הביטחון חוק להסדרת לפי

 1 שבסעיף מוסמך" "קצין ההגדרה לפי סמכותי בתוקף
התשנ"ח-11998  ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת לחוק
לקצין שלהלן, המשטרה קצין את מסמיך אני החוק), - (להלן

מוסמך לעניין החוק:

האבטחה בחטיבת וגופים ציבוריים תשתיות מחלקת ראש
הארצי. המבצעים במטה באגף

(24 במאי 2009) התשס"ט בסיוון א'
 (3—2948 (חמ

ניצב רב כהן, דודי  
הכללי של משטרת ישראל המפקח    __________

.348 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

שזכו לתמיכת משרד רשימת מוסדות הציבור
2008 בשנת הביטחון

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

מיום (בק/4) 1881 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
מס' תכ"מ והוראת ,(1997 באפריל   9) התשנ"ז בניסן   ב'
הציבור  מוסדות רשימת בזאת מתפרסמת -  1-01.01.01.12
לפי  הביטחון, ממשרד תמיכה  2008 בשנת להם שאושרה
סכום בציון התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א סעיף

מוסד: לכל שאושר התמיכה

המוסד שם

שאושר הסכום
בשקלים לתמיכה

חדשים

צה"ל נכי 8,056,000ארגון

מרכז - לבנים יד 3,000,000ארגון

לדרוזים לבנים יד בית 3,469,000אגודת

לבנים יד  - הבדואים החללים 1,660,000הנצחת 

צה"ל ויתומי אלמנות 1,500,000ארגון

הקשר חיל חללי להנצחת   העמותה
100,000והאלקטרוניקה

הנח"ל חללי להנצחת 100,000העמותה

גבעתי חטיבת 115,000בית

התותחנים 100,000יד

ציון גוש בני 145,000אגודת

התנועה של ברית חינוך ותרבות מוסדות
161,280הקיבוצית

לשיריון יד 200,000עמותת

הצנחנים להנצחת חללי 100,000עמותה

ומתנדבות עובדות נשים תנועת - 120,000נעמ"ת

החימוש חיל 30,000עמותת

האוויר חיל 45,000עמותת

הצנחנים חללי במשפחות לטיפול 50,000הקרן

צה"ל חיילי עמותת - בלילה ערים
100,000שהיו בשבי

לנשים ציוניות עולמית - הסתדרות 50,000ויצ"ו

חללי לחברות נפשית לתמיכה העמותה
60,000צה"ל

לעיוורים מרכזית 100,000ספריה

ישראל 50,000נגישות

לצה"ל קבע שרות גמלאי אגודת - 1,000,000צוות

- הלאומי הצבאי הארגון חיילי ברית
170,000אצ"ל

חירות להנצחת מורשת לוחמי עמותה
לח"י - 70,000ישראל

__________
.60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח
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המוסד שם

שאושר הסכום
בשקלים לתמיכה

חדשים

ההגנה חברי של הארצי 178,800הארגון

הפלמ"ח 20,000דור

יהודה 260,000נצח

ראשונה לעזרה ישראלית עמותה - ער"ן
200,000נפשית

לישראל טכנולוגי מכון 15,000הטכניון

יפה ישראל לארץ 80,000המועצה

למתנדבים הלאומי הארגון - שראל
450,000לישראל

והצלה חילוץ איתור - 400,000זק"א

(13 במאי 2009) התשס"ט באייר י"ט
 (3—1888 (חמ

בוכריס פנחס  
                 המנהל הכללי של משרד הביטחון

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

התשכ"ד-1964

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

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים: בצבע

בשלמותגושהמקום חלקות

3013029ירושלים

30020124

3000750

3003655

3000122

3023633

3003686

56398רמלה ,7

4346278 ,277

בשלמותגושהמקום חלקות

563821רמלה

561819

השרון 6657211הוד ,210

641155

תקוה 6371636פתח

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

לקהל.

(3 במאי 2009) באייר התשס"ט ט'
  (3―74 (חמ

אילת אלקרט
מרכזת רישום   

ישראל מקרקעי מינהל

במחלת נגועים אזורים על הכרזה ביטול  צו
והטלפיים הפה

התשמ"ה-1985 חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

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

בה  שפורטו והטלפיים2 באזורים הפה במחלת נגועים אזורים
יהושע. היישוב כפר למעט

(8 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון ט"ז
 (3—126 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.3036 עמ' התשס"ט, 2  י"פ

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
י"ב בניסן התשס"ט ביום בשבתו בחיפה, לשכת עורכי הדין של
עו"ד על להטיל החליט ,53/05 בד"מ בתיק ,(2009 באפריל   6)
עונש של השעיה ,26810 מס' רישיון ,29203304 בריק יאסר, ת"ז

שנים. שלוש לתקופה של הדין במקצוע עריכת מעיסוק

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב מיום ההשעיה תוקף
(5 באפריל 2012). התשע"ב בניסן י"ג יום עד

(7 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ג
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

__________
.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח __________

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

.4188   
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח
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חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
התשס"ט בניסן כ"ט ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת של  הארצי
החליט לאשר למערער ,2007-122 בד"א בתיק (23 באפריל 2009),
בית של גזה"ד הדין גזר על נותר לכך אי מהערעור. בו לחזור
,007251077 מילשטיין, ת"ז דוד עו"ד על הטיל אשר הדין קמא
עריכת במקצוע  מעיסוק השעיה של עונש  ,8763 מס' רישיון

חודשים. תשעה של לתקופה הדין

בטבת ו' מיום קודמת השעיה מסיום ההשעיה תוקף
 30) התשצ"ב  בתשרי  י"ג יום  עד  (2031 בינואר   1) התשצ"א

.(2031 בספטמבר

(26 באפריל 2009) באייר התשס"ט ב'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
כ"ב בשבתו ביום הצפון, במחוז הדין עורכי של לשכת המחוזי
ו–7/2009, 4/2009 בד"מ בתיק (16 באפריל 2009), התשס"ט בניסן
מס' רישיון ,59000307 ת"ז אנור, עבדו עו"ד על להטיל החליט
לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש ,16219

חודשים. שמונה של

(16 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ב מיום ההשעיה תוקף
(15 בדצמבר 2009). התש"ע בכסלו כ"ח יום עד

(21 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ז
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

לחוק  ו–72  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הדין המשמעתי בית  כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי לשכת
בחיפה, בשבתו ביום ח' בניסן המחוזי של לשכת עורכי הדין
להטיל החליט ,70/2008 בד"מ בתיק (2 באפריל 2009), התשס"ט
,21997 מס' רישיון ,312889835 ת"ז מאיה, בלה לביא עו"ד על
של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה של עונש
בניסן כ"ו יום עד (1 במאי 2009) התשס"ט ז' באייר מיום שנתיים

(30 באפריל 2011). התשע"א

(6 באפריל 2009) התשס"ט בניסן י"ב
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 18) התשס"ט כ"ב באדר ביום בשבתו עורכי הדין, לשכת של
עו"ד על להטיל החליט ,114/2008 בד"מ בתיק ,(2009 במרס
עונש של השעיה ,20682 מס' רישיון ,28278018 ת"ז נביל, גנדור

חודשים. 12 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק

עד (1 במאי 2009) התשס"ט באייר ז' מיום ההשעיה תוקף
(30 באפריל 2010). ט"ז באייר התש"ע יום

(19 במרס 2009) באדר התשס"ט כ"ג
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

הלשכה חבר מן בדבר הוצאת הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של המחוזי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט באדר כ"ח ביום בשבתו בירושלים, הדין עורכי לשכת
עו"ד על להטיל החליט ,41/2008 בד"מ בתיק ,(2009 במרס   24)
של עונש ,18481 מס' רישיון ,59859280 ת"ז המבורגר, ראובן

(24 במרס 2009). באדר התשס"ט כ"ח מיום מן הלשכה הוצאה

(20 באפריל 2009) התשס"ט בניסן כ"ו
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

הבחירות לראש הרשות  הודעה בדבר תוצאות
עראבה המקומית

רשות וסגניו ראש (בחירת המקומיות חוק הרשויות לפי
התשל"ח-1975  וכהונתם),

(בחירות),  המקומיות הרשויות לחוק (א)  71 לסעיף בהתאם
(בחירת המקומיות הרשויות לחוק 7(ב)(1) ולסעיף התשכ"ה-¹1965,
נמסרתבזההודעה התשל"ה-21975, וכהונתם), ראשהרשותוסגניו

עראבה. המקומית הרשות לראש הבחירות תוצאות על

התשס"ט בחשוון י"ג  ביום שקוימו הבחירות  לקראת  א.
(11 בנובמבר 2008)

כלהלן: המועמדים הצעות אושרו .1

אחמד אחמד  .1

סאלח בדארנה .2

עומר ואכד .3

אחמד נסאר .4

מוסא עאסלה .5

עלי עסאלה .6
 __________

.248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.211 עמ' התשל"ה, 2  ס"ח
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הבוחרים שהצביעו של המספר הכולל .2
בתחום הרשות המקומית:            10,851  

10,528 הכשרים:    הקולות המספר הכולל של  .3

323 הפסולים:    הספר הכולל של הקולות .4

אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר .5
 : מהמועמדים  

הקולות

המועמד באחוזיםבמספריםשם

9999.49אחמד אחמד

סאלח 9949.44בדארנה

  28.00  2,948ואכד עומר

9.70  1,021נסאר אחמד

מוסא  12.73  1,340עאסלה

עלי  30.64  3,226עאסלה

מהקולות   40% קיבל לא  מהמועמדים אחד ואף הואיל  ב.
(25 בנובמבר  התשס"ט ביום כ"ז בחשוון נערכו הכשרים

בהן: בחירות חוזרות אשר (2008

היו: לבחירה שעמדו המועמדים .1

עומר ואכד .1

עלי עסאלה .2

הבוחרים שהצביעו של המספר הכולל .2
בתחום הרשות המקומית:            10,502   

     10,396 הכשרים:    הקולות המספר הכולל של  .3

 106 הפסולים:   הקולות של המספר הכולל  .4

מהמועמדים: אחד לכל שניתנו הכשרים הקולות מספר .5

הקולות

המועמד באחוזיםבמספריםשם

עומר 5,30951.07                   ואכד

עלי 5,08748.93עאסלה

ואכד עומר; רשות: שנבחר לראש המועמד שמו של .6

בשבתו בחיפה המחוזי בית המשפט של דינו פסק בעקבות ג.
,1294-12-08 עמ"נ בתיק מינהליים לעניינים משפט כבית
בוטלו הבחירות (5 באפריל 2009), י"א בניסן התשס"ט מיום

החוזרות3.

התקיימו בחירות חדשות  המשפט, בהתאם להחלטת בית  
הרשות לראשות (19 במאי 2009), כ"ה באייר התשס"ט ביום

בהן: אשר בעראבה, המקומית

לבחירה היו: שעמדו המועמדים  .1

עומר ואכד .1

עלי עסאלה .2

שהצביעו הבוחרים של הכולל המספר .2
10,502   : בתחום הרשות המקומית  

10,396 הקולות הכשרים:   המספר הכולל של .3

106 הקולות הפסולים:   המספר הכולל של .4

מהמועמדים: אחד הכשרים שניתנו לכל הקולות מספר .5

הקולות

המועמד באחוזיםבמספריםשם

5,93357.07ואכד עומר

עלי 4,51843.46עאסלה

עומר. ואכד הרשות: לראש שנבחר המועמד של שמו .6

(27 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ד'
 (3—2150 (חמ

סיאח חמוד  
במועצת היחידות מנהל
עראבה המקומית הרשות

רחובות עיריית - עזר חוקי החלת על הודעה
סמכויות - סביבתית (אכיפה המקומיות הרשויות חוק לפי

פקחים), התשס"ח-2008

הרשויות  לחוק  11 לסעיף בהתאם כי  בזה,  מודיעים
התשס"ח- פקחים), סמכויות   - סביבתית  (אכיפה  המקומיות
לפי  רחובות, עיריית מועצת החליטה החוק), - (להלן  12008
שלה, המשפטי היועץ ובהסכמת העיריה מקום ממלא הצעת

המפורטים להלן: העזר חוקי הוראות להחיל את

התשמ"ג-21982; והניקיון), הסדר (שמירת לרחובות עזר חוק .1

התשס"ח-32008; ושלטים), (מודעות לרחובות עזר חוק .2

התשנ"ו-41995; עסק וסגירתם), בתי לרחובות (פתיחת עזר חוק .3

התשכ"ח-51967; לרחובות (רוכלים), עזר חוק .4

התשכ"ט-61969; לרחובות (שווקים), עזר חוק .5

התשנ"ו-71996; חיים), בעלי (החזקת לרחובות עזר חוק .6

התשכ"ט-81968; לרחובות (צעצועים מסוכנים), עזר חוק .7

התשנ"ה-91994; שפכים), (הזרמת לרחובות עזר חוק .8

;101947 שפכים), ובורות ביבים (ניקוי לרחובות עזר חוק .9

התשס"ד-112004; שחיה), בבריכות (רחצה לרחובות עזר חוק .10

התשנ"ו-121996. כלבים), על (פיקוח לרחובות עזר חוק .11

החוק. של מיום תחילתו הודעה זו של תחילתה

(4 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון י"ב
 (3—3951 (חמ

מלול רחמים  
רחובות העיר ראש מקום ממלא __________

.534 עמ' התשס"ח, 1   ס"ח

.38 עמ' התשנ"ג, ;56 עמ' התשמ"ג, 2   ק"ת-חש"ם

.279 עמ' התשס"ח, 3   ק"ת-חש"ם,

.12 עמ' התשנ"ו, 4   ק"ת-חש"ם,

.450 עמ' התשכ"ח, 5   ק"ת

.1733 עמ' התשל"ו, ;767 עמ' התשכ"ט, 6   ק"ת

.509 עמ' התשנ"ו, 7   ק"ת-חש"ם,

.6 עמ' התשכ"ט, 8   ק"ת

.45 עמ' התשנ"ה, 9   ק"ת-חש"ם,

.762 עמ' ,1947 10  ע"ר

.49 עמ' התשס"ד, 11  ק"ת-חש"ם,

.466 עמ' התשנ"ו, 12  ק"ת-חש"ם,

 __________
.1380 עמ' התשס"ט, 3  י"פ
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אונו קרית עיריית - עזר חוקי החלת על הודעה
סמכויות - סביבתית (אכיפה המקומיות הרשויות חוק לפי

פקחים), התשס"ח-2008

11 לחוק  סמכותה לפי סעיף בתוקף כי נמסרת בזה הודעה
פקחים), סמכויות  - סביבתית (אכיפה המקומיות  הרשויות
הצעת לפי אונו, קרית עיריית מועצת החליטה התשס"ח-12008,
של המשפטית  היועצת  ובהסכמת נשרי, יוסי העיריה,  ראש 
התשס"ט בסיוון מיום י' העיר מועצת אונו, בישיבת קרית עיריית
להלן המפורטים העזר חוקי הוראות את להחיל (3 ביוני 2009),

(30 ביוני 2011): התשע"א בסיוון כ"ח יום עד

התשמ"ב- חיים), בעלי החזקת (איסור אונו לקרית עזר חוק .1
;21982

התשי"ח-31958; (ביעור קוצים), לקרית אונו עזר חוק .2

התשכ"ט-41969; מזיקים), (הדברת אונו לקרית עזר חוק .3

התשט"ו-51955; על הצומח), (הגנה לקרית אונו עזר חוק .4

התשט"ז-61955; אשפה), (הוצאת אונו לקרית עזר חוק .5

התשי"ז-71957; חיה), גדר (הסדרת אונו לקרית עזר חוק .6

התשט"ו-81955; מפגעים), (מניעת אונו לקרית עזר חוק .7

התשט"ז-91956; רעש), אונו (מניעת לקרית עזר חוק .8

התשי"ח-101958; תברואה), (מפגעי אונו לקרית עזר חוק .9

לבנינים), וכניסות חצרות מגרשים, (ניקוי אונו לקרית עזר חוק .10
התש"ל-111969;

התשכ"ט-121968. רחובות), (שימור אונו לקרית עזר חוק .11

העישון), ואיסור  הניקיון (שמירת אונו לקרית עזר  חוק .12
התשי"ט-131958.

(3 ביוני 2009) התשס"ט בסיוון י'
 (3—3951 (חמ

מלול רחמים  
קרית אונו ראש עיריית __________

.534 עמ' התשס"ח, 1   ס"ח

.716 עמ' התשמ"ב, 2   ק"ת-חש"ם

.734 עמ' התשי"ח, 3   ק"ת

.709 עמ' התשכ"ט, 4   ק"ת

.1035 עמ' התשט"ו, 5   ק"ת

.28 עמ' התשט"ז, 6   ק"ת

.914 עמ' התשי"ז, 7   ק"ת

.1035 עמ' התשט"ו, 8   ק"ת

.858 עמ' התשט"ז, 9   ק"ת

.954 עמ' התשי"ח, 10  ק"ת

11  ק"ת התש"ל, עמ' 588.

.247 עמ' התשכ"ט, 12  ק"ת

.135 עמ' התשי"ט, 13  ק"ת

מפקח מינוי על הודעה
המינהליות, התשמ"ו-1985 חוק העבירות לפי

העבירות  לחוק  5 בסעיף הסמכות בתוקף כי מודיע אני
,035956879 ת"ז מנור, זאב את מיניתי התשמ"ו-11985, המינהליות,
למילוי הכשרה שקיבל - העיריה), (להלן ציונה נס עיריית עובד
העבירות בתקנות המנויות המינהליות העבירות לעניין תפקידו

התשס"ז- הכלבים), על ופיקוח כלבת - מינהלי (קנס המינהליות
למפקח בתחום העיריה. ,22007

(27 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ד'
 (3—1923 (חמ

שבו יוסי  
ציונה נס עיריית ראש __________

.1126 עמ' התשס"ז, 2  ק"ת

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

התשל"ו-1976

הרשויות  חוק  5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
באייר י"ג מיום בישיבתה גבעתיים, עיריית מועצת מינתה
לעניין דורון אגוזי, לחבר בוועדת ערר את (7 במאי 2009), התשס"ט

שהתפטר. פרישטיק2 גדעון במקום האמור, החוק

(19 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ה
 (3—265 (חמ

בן–שחר ראובן  
גבעתיים עיריית ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.2181 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

הזכויות לוח הצגת בדבר הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 57 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

/9005 מס' רישום של גושי הזכויות כי לוח להודיע הריני
נפת תל אביב, ,(7086 ,7021 שומה מגושי (חלק  תל–אביב-יפו 

המקרקעין  הסדר פקידת בלשכת ימים  30 למשך היום, הוצג
הממשלה, קרית ,125 בגין מנחם דרך והמרכז, אביב תל מחוז
ובלשכת הנכסים בעיריית תל–אביב-יפו, אגף אביב, תל ,7 קומה

אביב. תל הממשלה, קרית אביב, תל מחוז על הממונה

(24 במאי 2009) התשס"ט בסיוון א'
עו"ד אריאלי, תמר  

המקרקעין הסדר פקידת
והמרכז אביב תל מחוז

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

ירושלים מחוז
ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז ירושלים

מק/56ז". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

הידוע  השטח ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,217.250-216.000 :X קואורדינטה ,14 ושם יד הזיכרון כהר

 __________
.1018 עמ' התשס"ח, י"פ ;31 עמ' התשמ"ו, 1  ס"ח
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12- חלקות ,30345 גוש ;631.500-630.875 :Y קואורדינטה
,14 ,5-3 ,1 ח"ח ,7 ,2 חלקות ,30348 גוש ;73 ,9 ח"ח ,10
,1 ח"ח ,4 ,3 חלקות ,30349 גוש ;38-17 ארעיות חלקות

.16-9 ארעיות חלקות

זה:  פירוט לפי שטח ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת   
לשטח למבנים ציבורי לבניין משטח שטח שינוי ייעוד (1
לשטח פרטית מדרך ייעוד שינוי (2 ציבור; ומוסדות 
פרטי ולשטח מיוחדות הוראות עם ציבור ומוסדות למבנים
להקמת אגף בינוי קביעת ב) מיוחדות; הוראות פתוח עם
בינוי; לנספח בהתאם השואה,  להוראת  ספר לבית  חדש
לרבות כאמור, החדש האגף להקמת בינוי הוראות קביעת ג)
מרבי; בניה גובה  בניה,  שטחי בניין, קווי  קומות,   מספר
את להגדיל בלי בניה בשטח התכנית, שטחי ניוד התרת ד)
קביעת ה) התכנית; בשטח המאושרים הבניה שטחי כל סך
בשטח מתחם מבנים חדשים תותר הקמת ולפיה הוראה 
בניין קווי שינוי ו) בינוי;  לאישור תכנית בכפוף ושם, יד
ושם; יד מתחם בשטח מרביים חדשים בניין קווי  וקביעת
בשטח; בניה היתרי למתן ותנאים בינוי הוראות קביעת ז)

להריסה. המבנים בגין בינוי הוראות קביעת ח)

מק/11039א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

נחלת  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,632/025 :Y מזרח מערב קואורדינטה ,15 אחים, רח' אבן ספיר
חלקה  30109 שומה, גוש ;220/100 :X צפון קואורדינטה דרום

בשלמותה. 234

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
מאושרים, בניין בקווי ב) שינוי ג'; למגורים מיוחד מגורים
בינוי הוראות קביעת ג) מאושרים; בניה בשטחי שינוי ללא
הוראות קביעת ד) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

להריסה. בניין בגין

מק/11661". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

רח'  גונן, שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטה ,218.269 :X קואורדינטה ,35-33 אלמליח אברהם

בשלמותה. חלקה 4 30199 מוסדר, גוש ;629.125 :Y

ציבורי  משטח הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
ב) קביעת בינוי  2 קומות לאזור מגורים; מגורים ומאזור פתוח,
35-33 בקומת הקרקע  אברהם אלמליח ברח' לתוספות בניה
בינוי לנספח בהתאם הקיימות, הדיור יחידות הרחבת לשם
כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ג) בשטח; לקיים ובהתאם
אלמליח ברח' אברהם הבניין בשטח שטחי הבניה הגדלת ד)
עיקריים, ללא  שטחים (כולם ל–324.17 מ"ר  וקביעתם 35-33
הבניה תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ה) שירות); שטחי

להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת ו) כאמור;

מק/12310". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,221.550 :X קואורדינטה ,131 חוסין רח' טהה חנינה,  בית
 131 חלקה  בהסדר,  30610 גוש ;638.175 :Y קואורדינטה

בשלמותה.

מיוחד   1 מגורים  מאזור ייעוד  שינוי א) התכנית:  מטרת  
שינוי ללא מאושרים, בניין בקווי שינוי ב) א'; למגורים
קביעת ג) במ/3458א; בתכנית מאושרות בניה בזכויות
קביעת ד) כאמור; בניה,  תוספות להקמת  ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 

להריסה. מבנה בגין הוראות קביעת ה)

מק/12401". מס' מיתאר מקומית "תכנית (5)

רמות,  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,636.000 :X מזרח מערב קואורדינטה ,20 הרואה רח'
מוסדר   30717 גוש ;218.775 :Y צפון דרום קואורדינטה

בשלמותה. 8 חלקה (רשום),

האלה: הקרקע ייעודי במערך שינוי (1 התכנית:  מטרת   
מעבר  ב) א';  למגורים   1 מגורים מאזור ייעוד שינוי א)
מאזור מגורים  1 לשביל; ד) מגורים ג) למגורים א'; ציבורי
קביעת רגל; 2) ושביל להולכי א', לאזור מגורים 6 קומות ,5
בינוי קביעת א) להלן: כמפורט בניה לתוספות בינוי
הקיימות דיור הרחבת הקומות לשם לכל בניה לתוספות
קומה לתוספת בינוי קביעת ב) הבינוי; לנספח בהתאם בהן
בקומה הקיימות יח"ד הרחבת לשם הקיים הבניין מעל
כי בזה מודגש ג) הבינוי; להוראות בהתאם שמתחתיה,
זו  תכנית ד) 120 מ"ר; עולה על לא דיור יחידת שטח כל
בדבר  בירושלים  62 המיתאר תכנית להוראות  כפופה
לעניין וכן  לזמן מזמן לה שאושרו  והשינויים מחסנים, 
הגדלת (4 לבניה, כאמור; בניין קביעת קווי (3 זיז; מרפסות

מתוכם  מ"ר, ל–8,808.39  וקביעתם בשטח  הבניה  שטחי
שירות;  שטחי ו–10.17 מ"ר עיקריים שטחים  מ"ר 8,798.22
ל–5  המרתף קומת מעל קומות מ–4 קומות מספר הגדלת (5
להקמת שלבי ביצוע קביעת (6 המרתף; קומת מעל קומות
עצים בגין הוראות קביעת (7 כאמור; הבניה תוספות
קביעת (9 להריסה; הוראות בגין גדרות קביעת (8 לעקירה;
קביעת (10 היתר בניה; למתן תנאים וקביעת הוראות בינוי

מחדש. וחלוקה איחוד בגין הוראות

מק/12690". מס' מיתאר מקומית "תכנית (6)

בית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;222.925 :Y קואורדינטות ,638.650 :X קואורדינטות חנינה,

בשלמותה. חלקה 154 30612 מוסדר, גוש

מגורים  קרקע מאזור ייעודי במערך שינוי התכנית: א) מטרת  
ללא  מאושרים, בניין בקווי שינוי ב) א'; למגורים 1 מיוחד
קביעת ג) ;6671 בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי
קביעת ד) בשטח; בניה תוספת להקמת לבניה ביצוע שלבי
בשטח; בניה  היתר למתן תנאים וקביעת בינוי  הוראות 
הוראות קביעת ו) להריסה; מחסן בגין הוראות קביעת ה)

בעלים. בהסכמת מחדש וחלוקה איחוד בגין

מק/12981". מס' מיתאר מקומית "תכנית (7)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,633.500 :Y מזרח מערב קואורדינטה ,24 המ"ג רח' רוממה,
מוסדר,   30235 גוש ;219.000 :X צפון דרום קואורדינטה

בשלמותה. 129 חלקה

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בניה לתוספות בינוי קביעת ב) ב'; למגורים מיוחד מגורים
בזה מודגש קיימות.  יח"ד הרחבת לשם ו–ד' ג',  בקומות
קביעת  ג) 120 מ"ר; על עולה לא דיור יחידת כל שטח כי
בשטח הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור; לבניה, בניין קווי
להקמת  ביצוע שלבי קביעת ה) ל–2,355.71 מ"ר; וקביעתם
וקביעת בינוי קביעת הוראות  ו) הבניה, כאמור;  תוספות

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מק/12988". מס' מיתאר מקומית "תכנית (8)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,221.750 :X קואורדינטה ,25 רמאללה דרך חנינה, בית

ח"ח 25. 30607 בהסדר, גוש ;638.325 :Y קואורדינטה
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מיוחד   2 מגורים  מאזור ייעוד  שינוי א) התכנית:  מטרת  
שינוי ללא מאושרים, בניין בקווי שינוי ב) ב'; למגורים
שלבי קביעת ג) ;7466 בתכנית מאושרות  בניה בזכויות 
הוראות קביעת ד) כאמור; בניה,  תוספת להקמת ביצוע

בניה בשטח. היתר למתן תנאים בינוי וקביעת

מק/13114". מס' מיתאר מקומית "תכנית (9)

קרית  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,632.925 :X - מזרח מערב קואורדינטה ,14 מימון רח' משה,
מוסדר,   30138 גוש ;218.895 :Y צפון דרום קואורדינטה

בשלמותה. 19 חלקה

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בניה  לתוספות בינוי קביעת ב) ב'; למגורים  2 מגורים
א', בקומה קיימת יח"ד הרחבת לשם ו–ג' ב' בקומות
בשטח; ולקיים הבינוי  לנספח  בהתאם ,3 מס'  דירה 
120 מ"ר;  על לא עולה הדיור מיחידת שטח כי מודגש בזה  ג)
הבניה שטחי הגדלת ה) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ד)
שטחים  מתוכם 574.83 מ"ר ל–606.87 מ"ר, וקביעתם בשטח
ביצוע  שלבי קביעת ו) שירות; שטחי ו–32.04 מ"ר עיקריים
בינוי, הוראות קביעת ז) כאמור; הבניה תוספות להקמת

בשטח. בניה היתר למתן תנאים וקביעת

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

.02-6290203 טל' ירושלים, ,1 המלכה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ירושלים מקומי תכנון מרחב

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

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

מק/3895ב". מס' מיתאר מקומית "תכנית (1)

שכ' גאולה,  ירושלים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
,632.915 :Y קואורדינטה ,5 חגי רח' פינת יחזקאל רח'
 126 חלקה  מוסדר,  30081 גוש ;220.775 :X קואורדינטה

בשלמותה.

מאזור  קרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
בניה  בינוי לתוספות קביעת ב) מגורים ב'; 3 לאזור מגורים
בהתאם הקיימות,  הדיור יחידות הרחבת לשם בקומות 
לבניה, בניין קווי קביעת ג) בשטח; ולקיים הבינוי לנספח
וקביעתם בחלקה המרביים הבניה שטחי הגדלת ד) כאמור;
עיקריים,  שטחים מ"ר  762.10 מתוכם  מ"ר,  ל–773.50 
להקמת  ביצוע שלבי קביעת ה) שירות; שטחי ו–11.40 מ"ר
מבנים בגין  הוראות קביעת ו) כאמור; הבניה תוספות 
וקביעת תנאים בינוי הוראות קביעת ז) וגדרות להריסה;
חזית בגין הוראות קביעת ח)  בשטח; בניה היתר למתן

מסחרית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.2478 עמ' התשס"ו, ,5516

מק/4715ה". מס' מיתאר מקומית "תכנית (2)

שכ'  ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
המלך, דוד הרחובות בין ימק"א, מתחם ניקופוריה
,631.290 :Y - מזרח מערב קואורדינטה ולינקולן, וושינגטון
שומה,   30028 גוש ;221.034 :X - צפון דרום  קואורדינטה 

.70 ח"ח

בקומת  בניה לתוספת בינוי קביעת א) התכנית: מטרת  
מק/4715ג, תכנית  לפי  לשימור המיועד ימק"א בניין  גג, 
טכנייים מיתקנים הסדרת  קירור, מיתקני  הוספת לשם
מעליהם; אופקי מסתור סביבם, ובניית סורג בניית  קיימים,
וגובה הגג על המסתור לקירות  מחייב  מיקום קביעת ב)
תוספות להקמת ביצוע שלבי קביעת ג) להם; מרבי בניה

הבניה, כאמור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3685 עמ' התשס"ח, ,5825

מק/7120א". מס' מיתאר מקומית "תכנית (3)

אבו  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;629.950 - X קואורדינטה ,222.050 - Y טור, קואורדינטה

בשלמותה. חלקה 98 מוסדר, 29983 לא גוש

מגורים 5 למוסדות  ייעוד מאזור שינוי התכנית: א) מטרת  
למגורים  מיוחד  1 מגורים ומאזור מוצעת, ולדרך ציבור
מחדש  קביעה ידי על  7120 תכנית הוראות תיקון ב) ב;
מזרחי, אגף כדלקמן: קביעת בינוי לתוספת מטרותיה של
הבניין, של הדרומית בחזית בניה ותוספת קומה תוספת
ולקיים בשטח;  בינוי לנספח 3 יח"ד, בהתאם תוספת לשם
מהם  בשטח ל–1,282 מ"ר, המרביים הבניה שטחי ג) קביעת
שירות;  שטחי מ"ר ו–268.5  עיקריים שטחים  מ"ר כ–1,013
בשטח; חדשים בניין קווי וקביעת בניין קווי שינוי ד)
קביעת  ו)  יח"ד;  ל–8  בשטח  מרבי יח"ד מספר קביעת ה) 
להקמת ביצוע קביעת שלבי ז) לבניה, כאמור; בניין קווי
וקביעת בינוי הוראות קביעת ח) כאמור; הבניה תוספות
מבנים/ בגין הוראות ט) קביעת בניה; היתר למתן תנאים
לשימור; עצים בגין  הוראות קביעת י) להריסה;   גדרות

המגרש. גבול לאורך בגין הקמת גדר הוראות קביעת יא)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3940 עמ' התשס"ח, ,5832

מק/11014". מס' מיתאר מקומית "תכנית (4)

זכרון  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
אורך קואורדינטות שבין השטח ,11 חכם שלום רח'  יוסף,
 632/375-632/325 לבין קואורדינטות רוחב 219/925-219/875;

.315 חלקה ,30044 גוש

שאינו  בשטח קיימות יח"ד הרחבת א) התכנית: מטרת  
מגורים 3 מיוחד  מאזור ייעוד שינוי ב) 120 מ"ר; על עולה
בשטח: האלה הבינויים קביעת ג) מיוחד; מגורים לאזור
קיימות; יח"ד הרחבת לשם הבניין קומות בכל בניה תוספת
הבניה שטחי הגדלת ה) כאמור; לבניה, בניין קווי קביעת ד)
 - יחידות הדיור ו) מספר ל–340.83 מ"ר; וקביעתם בשטח
התכנית;  למימוש ביצוע שלבי קביעת ז) שינוי); (ללא  5 
בניה. היתר הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן קביעת ח)

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3684 עמ' התשס"ח, ,5825
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מק/11854". מס' מיתאר מקומית "תכנית (5)

א–צוואנה,  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 29996 גוש ;223.725 :Y קואורדינטה ,632.425 :X קואורדינטה

ארעית. 12 חלקה מוסדר), (לא

מאזור  הקרקע ייעודי במערך שינוי א) התכנית: מטרת  
ללא  בניין מאושרים בקווי שינוי א'; ב) 5 למגורים מגורים
קביעת ג) ;3092 בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי
בינוי הוראות קביעת ד) המוצעת; לבניה ביצוע שלבי
הוראות קביעת ה) היתר בניה בשטח; למתן תנאים וקביעת

להריסה. גדר מבנה: בגין

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.147 עמ' התשס"ט, ,5861

מק/11925". מס' מיתאר מקומית "תכנית (6)

צור  שכ' ירושלים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
קואורדינטות ,676/740 - צפון דרום קואורדינטות באחר,

.221/380 - מזרח מערב

מיוחד   5 מגורים  מאזור ייעוד  שינוי א) התכנית:  מטרת  
ללא מאושרים, בניין בקווי  שינוי  ב)  א'; מגורים לאזור
קביעת ג) 2302א; בתכנית מאושרות בניה בזכויות שינוי

להריסה. גדרות בגין הוראות

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.3685 עמ' התשס"ח, ,5825

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

כחלון יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי הראל

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
הל/מח/111א, הל/במ/111, לתכניות שינוי הל/מק/570", מס'

הל/מח/111א. כפיפות לתכניות הל/במ/111,

סטון יערים-טלז קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותן. 13 ,4-2 חלקות ,29539 גוש -

הל/111א, בתכנית הבניה זכויות במסגרת התכנית: מטרת
גובה הבניינים, בניין, קווי כולל במתחם הבינוי א) שינוי ידי: על
חומרי כולל פיתוח, וקירות למבנים אדריכלי עיצוב ועקרונות
חומרי כולל הציבוריים השטחים לעיצוב עקרונות הגדרת גמר,
הפתוח הציבורי השטח הגדלת ב) ומדרכות; שבילים לקירות, גמר
וחלוקה  איחוד ידי על המוצע, לבינוי בהתאמה והמעברים

למגרשים. חלוקה הבעלים; ג) כל בהסכמת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.8 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5854, 18.7.2008 ובילקוט

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

האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין
לקהל. פתוחים

בלק יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב

הראל ולבניה לתכנון

יהודה מטה מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יהודה מטה ולבניה
מי/מק/526/א/1", מס' מפורטת "תכנית מופקדת ירושלים מחוז

מי/במ/526א. מי/200, לתכניות שינוי

,29614 גוש תרום - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.8 ,7 ח"ח

ידי: על תרום, במושב בהרחבה שינוי התכנית:  מטרת
למגרשים; גישה דרכי  התוויית ב) וחלוקה; איחוד  תכנית א)
זכויות קביעת ה) בניה; קווי שינוי ד) ופיתוח; בינוי הוראות ג)

הקיימות. הבניה בזכויות הגדלה שינוי ללא במגרשים, בניה

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
טל' שמשון, ד"נ העזר, אבן מרכז יהודה, מטה ולבניה  לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .02-9900947
המלכה שלומציון רח' ירושלים, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.02-6290200 טל' ירושלים, ,1
הוגשה כן אם אלא תידון ולא תתקבל לא לתכנית התנגדות
העובדות המאמת את תצהיר ובליווי בפירוט הנמקות בכתב

מסתמכת. היא שעליהן
דדון משה  

המקומית הוועדה ראש יושב
יהודה מטה ולבניה לתכנון

אביב תל מחוז
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

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

הקרדיולוגיה, לאגף קומות תוספת תא/מק/2451ז", מס' "תכנית (1)
סוראסקי. הרפואי ע"ש המרכז

בין  אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 -  6 ויצמן רח' סולד, והנרייטה דפנה ויצמן,  הרחובות
בשלמותן,   46 ,45 חלקות  מהגוש, חלק מוסדר,  6111 גוש
 6110 גוש ;726 ,295 ,292 ,291 ,289 ,288 ,285 ,282 ,279 ח"ח

.354 ,345 ,64 ,61 ח"ח מהגוש, חלק מוסדר,

ע"ש  הרפואי במרכז בבינוי שינויים התכנית: מטרת  
2451/ה בתכנית   M בניין הגבהת א) ידי: על סוראסקי,
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 12 של  לגובה עד טכנית  וקומה  קומות מ–10  המאושרת,
שהגובה באופן ויצמן רח' מפלס מעל טכנית וקומה קומות
שינויים ב) ;+69 הגג יהיה על טכניים מיתקנים המרבי כולל
תוך הרפואי, במבנים שונים בתחום המרכז הבניה בשטחי
ג) התאמת 2451/ה; בתכנית הבניה שטחי סך על שמירה
סך הכל שמירה על תוך הרפואי, המרכז מערך החניה של

2451/ה. בתכנית החניה מצאי דרישות

 1 מס' שינוי הטייסים, רח' תא/מק/3806", מס' "תכנית (2)
תכנית 466. 2008 של לשנת

דרך  אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 6164 גוש - וההגנה גארדיה לה  הרחובות  בין הטייסים,

.299 ,298 ,9 ,5 ,4 ,2 ח"ח מהגוש, חלק מוסדר,

מ'  מ–20  הטייסים ברח' בניין קו שינוי התכנית: מטרת  
מבנה  בניית לצורך ט',  עירוני ספר  בית בתחום מ' ל–3.6 
ספר בית של  הספורט מגרש בעבור ומשרד למלתחות, 

ט'. עירוני

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

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

המקומית האמורה. הוועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן
ספיר דורון

המקומית הוועדה ראש יושב
תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

ברק בני מקומי תכנון מרחב

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

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

שינוי לתכניות בב/מק/3029", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
בב/166/א, בב/105/ב, בב/105/ד/2.

,6122 גוש  - ברק בני ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.1744 חלקה

יח"ד  חלוקת ידי על יח"ד,  1 תוספת  א) התכנית: מטרת  
הכל  סך תוספת שטחים עיקריים, ללא ל–2 יח"ד,  בקומה ב'
(מאושרות);  שיפוע דירת נכה ודירת + א-ב בקומות  3 יח"ד
בב/166/א, בתכנית הקבועות מהנסיגות חלק ביטול ב)
ב' קומה  גובה הגבהת ג) עיקריים; שטחים תוספת ללא 
של  שטחן איחוד ד) ל–3.5 מ'; מ' מ–2.70 הגג עליות וקומת
הוראות  קביעת ה) ב'; בקומה הדירות לאחת גג 2 עליות

היתר בניה. למתן בינוי ותנאים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ט. הפרסומים 5880, 29.10.2008 ובילקוט

שינוי לתכניות בב/מק/3058", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
בב/מק/ בב/מק/105/פ, בב/במ/1/414/א, בב/105/ד/2,

בב/105/ב. ,3016

גוש 6188, - ברק בני בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
.5 ח"ח

ו'  (קומה הגג בקומת גג) (דירת תוספת 1 יח"ד התכנית: מטרת  
המותרים הגג חדרי העיקרי של ניצול שטחם ידי על חלקית),
שלא עיקריים שטחים ובתוספת בב/105/ד/2, תכנית  לפי 

עיקריים. שטחים תוספת ללא הגג, לקומת ונוידו נוצלו

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ח. הפרסומים 5782, 24.1.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
ובמשרדי ברק, בני ,11 המלך דוד ברק, רח' ולבניה בני לתכנון
מנחם דרך אביב, תל מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי  מעוניין וכל אביב,  תל קרית הממשלה, ,125 בגין

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

אשר יעקב  
המקומית הוועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי גן רמת ולבניה
שינוי רג/מק/1462", מס' מפורטת "תכנית מופקדת אביב תל
רג/ רג/340/ג,  לתכניות  כפיפות רג/798/ב,  רג/340, לתכניות
רג/מק/340/ רג/340/ג/3, רג/340/ג/21, רג/340/ג/15, 340/ג/1,
רג/מק/340/ג/2/3, רג/מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/17, ג/10,

רג/מק/340/ג/26.

 31 רח' הגלגל רמת גן, ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
,29 הגלגל רח' - מצפון התכנית: גבולות ;385 חלקה ,6159 גוש -
חלקה ,6159 גוש ,33 הגלגל רח' - מדרום ,386 חלקה ,6159 גוש
,375 ,374 חלקות ,6159 גוש ,72 ,70 הרא"ה רח' - ממזרח ,384

הגלגל. רח' - ממערב

בקו שינוי  ב) צדדי; בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת 
לכיוון צפוני צדדי בניין  בקו  בלבד,  הקרקע  במפלס נקודתי
בלבד,  5.60 מ' לאורך  ל–1.4 מ' מ' מ–3 ,6159 בגוש ,386 חלקה

הכניסה. מבואת בעבור

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
בר צבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
גן רמת ולבניה לתכנון

השרון רמת מקומי תכנון מרחב

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

רש/210/א. לתכנית שינוי רש/מק/967",
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רח' השרון, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותן. 437 ,422 חלקות גוש 6614, - 3 התלמים

בעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית:  מטרת
1 - 1.50 מ',  מס' למגרש המגרשים: שני בין צדדי בניין קו קביעת ב)
- 3 מ';  קו בניין צדדי - 5 מ', קו בניין קדמי 2 - 4 מ', מס'  למגרש
יחידות  מספר קביעת ד) 600 מ"ר; של מינימלי מגרש גודל קביעת ג)
לפי  הבניה יהיו ה) זכויות 2 יח"ד; - לבניה במגרש מינימלי דיור

רש/754. תב"ע

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ה. הפרסומים 5402, 27.5.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
הוועדה במשרדי וכן ,03-5401434 טל' השרון, רמת ולבניה לתכנון
תל– ,125 בגין מנחם אביב, דרך תל מחוז לתכנון ולבניה המחוזית
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03-7632580 טל' ,67012 אביב-יפו

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רוכברגר יצחק  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
חיפה מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי חיפה
שינוי חפ/מק/1768ב", מס'  מקומית מיתאר "תכנית מופקדת 
חפ/ לתכניות שינוי שמואל, קרית ,12 הרב ניסים ברח' הוראות בניה
חפ/229י, לתכניות כפיפות חפ/מק/1400יב/1, חפ/1400יב, 1768א,
חפ/מק/1400גב, חפ/מק/1400יב/4, חפ/מק/229י/2, חפ/229י/1,

חפ/מק/1400תט. חפ/מק/1400פמ,

שמואל, קרית חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
 25 (שצ"פ),   4 ח"ח ,6 חלקה ,12649 גוש  -  12 ניסים הרב רח'

.26 (דרכים),

בניין קו בתכנית: הקבוע בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
הים התיכון  רח' לכיוון צפוני קו בניין ל–3 מ', מ' מ–4 מזרחי צדי
לאפשר  כדי הגג לעיצוב הוראות שינוי ב) מ'; ל–9  מ' מ–10
הגינון הוראות לרצועת שינוי שטוח, גג רעפים עם גג שילוב
רצועת בתחום האשפה לחדרי אפשרות ומתן הרחוב לאורך

הגינון.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
התכנית, ידי על נפגע עצמו את הרואה אחר תכנוני פרט בכל או
התנגדות  להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן
ההודעה המאוחרת בין מיום פרסומה של בתוך חודשיים ימים
המחלקה במשרדי בתכנית לעיין ניתן בעיתונים. הפרסומים
התנגדויות למשלוח המען חיפה. ,3 ביאליק רח' עיר,  לתכנון
חיפה ,14 שוקרי חסן רח' ,4811 ת"ד המקומית, הוועדה בדואר
הוועדה התנגדותו למשרדי העתק ימציא את המתנגד .31047
,31048 חיפה ,15 פלי"ם רח' חיפה, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.04-8633448 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חיפה

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' חפ/מק/ מקומית מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,
,1 חלקה ,11203 גוש הטכניון, בקרית קרקע ייעודי חילופי 1392ו",

חפ/1392א. חפ/1392, לתכניות שינוי

נווה שאנן, שכ' בתכנית ומקומם: חיפה, השטחים הכלולים
.1 ח"ח ,11205 גוש ;8 ,4 ,2 ,1 ח"ח ,11203 - גוש קרית הטכניון

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
הקבוע בניין ב) שינוי בקו ייעוד קרקע; כל  של הכולל בשטח
תכנית בדבר בינוי לפי של הוראות ושינוי בתכנית לחוק התו"ב,
מוצע, למבנה מיקום סימון  באמצעות אדריכליים  עיצוב או
התכנית; בניה בשטח היתר מתן בדבר הוראות ותנאים וקביעת
בלי חפ/1392א, בתכנית המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ג)

בתכנית. לבניה השטח הכולל המותר כל סך את לשנות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1463 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5888, 12.12.2008 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלמוג חדוה  
                  ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
                   המקומית לתכנון ולבניה חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

תכניות אלה: חיפה מופקדות

חד/ לתכנית  שינוי חד/מק/764א",  מס' מפורטת "תכנית (1)
.764

גבעת אולגה,  חדרה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
בשלמותה. 100 חלקה ,10008 גוש - ישי רח'

שינוי  א) ידי: על בניה, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
בתשריט;  המסומן לפי מ–4 מ' עד 2.60 מ' צדיים בניין  קווי
ל–46%; מ–40% עיקרי  לשטח  בניה אחוזי תוספת   ב) 
הוראות שינוי ד) ל–46%; קרקע מ–30% תכסית ג) הגדלת

אולגה. בגבעת ישי, ברח' בניה

חד/ לתכנית שינוי  חד/מק/781יב", מס' מפורטת "תכנית (2)
.781

גוש 10037, - חדרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 190 חלקה

3.60 מ',  לשצ"פ אחורי בניין קו הקטנת התכנית: 1) מטרת  
הגדלת 2.70 מ'; 2) וקביעת קווי בניין צדיים מערב ומזרח

ל–36%. קרקע תכסית

חד/ לתכניות שינוי חד/מק/1349", מס' מפורטת "תכנית (3)
חד/1248. חד/1001, ,765

גוש 10037, - חדרה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותן. 89 ,88 ,45 חלקות
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שב"צ  בין  קרקע ייעודי שטחי החלפת א) התכנית: מטרת   
בניין; בקווי שינוי ב) ;89 ,88 שבחלקות  לשצ"פ  45  בחלקה
החלפת ה) מחדש; וחלוקה איחוד ד) קרקע; בתכסית הקלה ג)
 45 מהחלקה בחלק במצב קיים שב"צ הקרקע בין ייעודי שטחי

מ"ר). 593) 89 ח"ח 88, לבין שב"צ במצב קיים, (593 מ"ר)

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.04-6303728 טל' חדרה, ,9 יפה הלל רח' חדרה, ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/808. שינוי לתכנית חד/מק/808כה", מס'

,10032 גוש חדרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.25 ח"ח 16, 19 בשלמותה, חלקה

ותכסית וצדי (צפוני)  בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת
מ–30%  קרקע תכסית הגדלת  ב) קיימים; בתים  לפי  קרקע

ל–40%.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ט. הפרסומים 5861, 19.9.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

אביטן חיים  
המקומית הוועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון

עירון מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ענ/מק/996", מס'  מיתאר "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965,

ענ/211. ענ/124, מיתאר לתכניות שינוי

,12124 גוש ערערה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 2 חלקה

לקרקע הבעלים בהסכמת חדשה חלוקה התכנית: מטרת
התכנית. בתחום הנכללת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.281 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 22.1.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6351789 טל' ,30025 עארה ,241 ת"ד עירון, ולבניה לתכנון
רח' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון  המחוזית  הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, 15א, פלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

גבארין סובחי מוחמד  
המקומית הוועדה ראש יושב  

עירון ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי שומרון ולבניה
לתכנית שינוי ש/מק/1347", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה

ש/487.

דרך רח' חנה, פרדס ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.457 ח"ח ,10123 גוש - למרחב

המדרש ובית הכנסת בית שטח את להסדיר התכנית: מטרת
בשטח. הקיים המצב לפי ישרים אור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
או בבניין בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
וכן התכנית, ידי על עצמו נפגע הרואה את אחר תכנוני פרט בכל
בתוך  התנגדות להגיש רשאי 100 לחוק, סעיף על פי הזכאי לכך כל
הפרסומים  בין המאוחרת ההודעה של פרסומה מיום ימים  60
שומרון, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים,
ההתנגדות יומצא למשרדי זכרון יעקב. העתק ,52 המייסדים רח'
15/ב, הפלי"ם שד' חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה

.04-8616252 טל' חיפה,

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

מסתמכת. היא שעליהן

שומרון מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ש/23/א. ש/מק/1159", שינוי

,10207 גוש ומקומם: בנימינה - השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה,   22 חלקה ,10208 גוש ;1 ח"ח  בשלמותה,  2 חלקה

.23 ,3 ,2 ח"ח

מאושרת. דרך תוואי הרחבת התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3292 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5413, 20.5.2005 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

קירמאיר מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב

שומרון ולבניה לתכנון
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קריות מקומי תכנון מרחב

סופר טעות תיקון בדבר הודעה
מיתאר "תכנית בדבר אישור כי בהודעה הודעה, בזה נמסרת
,5934 הפרסומים בילקוט שפורסמה ק/מק/130/א/2", מס' מקומית

תכנית  ב1 בהוראות ב' 10 סעיף "שינוי במקום ,3056 עמ' התשס"ט,
צמודי מגורים מבני על תחול לא קשיח ציפוי שחובת כך ק/130/א
סעיף "שינוי להיות שתים" צריך אחת או דיור יחידת בני קרקע
קשיח לא ציפוי שחובת ק/130/א, כך בהוראות תכנית ב1 ב' 10
או חד–משפחתיים קרקע צמודי חדשים מגורים מבני על תחול

במגרש". בלבד דו–משפחתיים

סיסו שמואל  
המקומית הוועדה ראש יושב

קריות ולבניה לתכנון

המרכז מחוז
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי "תכנית מס' הר/מק/54/329", מופקדת ולבניה הוד השרון

הר/329/א. תגפ329, לתכניות

רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.74 חלקה גוש 6413, - 11 רמב"ם

ל–3.15 מ'  מ' מ–4 מערבי צפון בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
ל–1.18 מ'  מ' מ–4 מערבי צפון בניין קווי שינוי ב) קיים; מגורים לבית
לסככה  ל–2.64 מ' מ' מ–8 אחורי בניין קווי שינוי ג) קיימת; לסככה
בניין  קווי שינוי ה) ל–6 מ'; מ' מ–8 אחורי בניין קווי שינוי ד) קיימת;
שטח  תוספת 6%  ו) קיים; מגורים  לבית מ' ל–4.83  מ' מ–5 קדמי

בהקלה. עיקרי

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
הוד השרון 45265, 7 (קומה ב'), ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-7759666 טל'
רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה  לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
אדיב חי  

המקומית הוועדה ראש יושב
השרון הוד ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי טירה

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

במ/טר/3003. לתכנית שינוי טר/מק/5109", מס'

,7766 גוש - טירה  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.62 ח"ח

הוראות קביעת ב) בניה; קווי הקטנת א) התכנית: מטרת
בניה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.282 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5864, 12.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
במשרדי וכן ,09-7751447 טל' ,44915 אל-טירה ולבניה לתכנון
,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון  המחוזית הוועדה
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' ,72430 רמלה

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלחי ע' מאמון  
המקומית הוועדה ראש יושב

טירה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי יהוד

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

ממ/865/א. ממ/865, לתכניות שינוי יד/מק/5048",

הרחובות יהוד-מונוסון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 124 חלקה ,6695 גוש - וגורדון ברסימנטוב

הגדלת ב) יחידות דיור; מספר א) קביעת התכנית: מטרת
אחורי בניין בקו שינוי ג) ;6% עד לבניה המותר הכולל השטח
(פרגולות). למצללות בניה הוראות קביעת ד) מ'; ל–4.50 מ' מ–5

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.112 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5724, 31.8.2007 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יהוד, ,6 הקסמים מרבד רח' יהוד-מונוסון, ולבניה לתכנון
שד' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

דוד בן יוסי  
המקומית הוועדה ראש יושב

יהוד ולבניה לתכנון

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

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

כס/מק/15/1/נז". מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז

גד רח' סבא, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 11 חלקה גוש 7593, - 15 הנביא

אזור בתחום שחיה פרטית הקמת בריכת התכנית: מטרת
שחיה בריכת בעבור בניין בקווי שינוי א) ידי: על מגורים,
 - צדי ימני - 4.10 מ' אחורי 23.09 מ', - קדמי בתשריט: כמסומן
בריכת  להקמת הנחיות קביעת ב) - 9.13 מ'; צדי שמאלי 1.10 מ',
ואיכות בריאות תנאי הבטחת ג) התכנית; בתחום פרטית שחיה
קביעת ד) פרטית; שחיה  בריכת  הקמת  בעת  נאותים סביבה
הפרעות למנוע כדי פרטית שחיה לבריכת תפעול הוראות

בתנאי התברואה. סביבתיות ולעמוד
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים הפרסומים בין
.09-7649177 טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, מחוז ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

סבא כפר מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
מפורטת ברמה

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

כס/מק/25/3/ט". מס' מפורטת ברמה

 13 רח' ביל"ו סבא, כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותה. 101 חלקה ,6441 גוש -

בניית לאפשר כדי  תכנונית מסגרת  יצירת התכנית:  מטרת
ידי:  על קומות,  4  + עמודים קומת הכולל דירות  8 בן  בניין
אחורי  בניין  קו הקטנת  ב) יח"ד;   8 הכל  סך יח"ד,  2 תוספת א)
למרפסות  קדמי בניין  קו הקטנת  ג) מ'; ל–4.7  מ' מ–6  צפוני
מ'  מ–5  למרפסות אחורי בניין  קו  הקטנת ד) מ'; ל–2 מ'  מ–3.5
מ';  ל–3  מ' מ–3.25 כביסה בניין למסתורי קו  הקטנת ה) מ';  ל–2.3

הבניה. בזכויות הקלה 5% תוספת ו)

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.152 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 26.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' סבא, כפר ,137 ויצמן רח'  סבא, כפר ולבניה לתכנון 
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,09-7649177
מעוניין וכל ,08-9270170 טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
חמו בן יהודה  

המקומית הוועדה ראש יושב  
סבא לתכנון ולבניה כפר

לוד מקומי תכנון מרחב

והודעה בינוי תכנית אישור ביטול בדבר הודעה
מתוקנת בדבר אישורה

תכנית אישור על הודעה  ביטול על הודעה  בזה נמסרת
,18.6.2009 ביום בעיתונים שפורסמה לד/מק/214/ב, מס' בינוי
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 117 לסעיף בהתאם וכי
לד/מק/214/ב", מס' "תכנית בינוי בדבר אישור הודעה נמסרת

לד/214/א. לד/214, לתכניות שינוי

,3978 גוש - לוד  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלומותן. 82 ,80 ,66 חלקות

לפארק, המיועד אזור של מחדש תכנון התכנית: מטרת
הערה: לדרישות.  אותו להתאים  כדי  ושירותים, משרדים 

לתכנית לד/מק/214/ב. מוצעת דרך החלק להתאים את

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.30 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5880, 30.10.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

אילן הררי  
המקומית הוועדה ראש יושב  

לוד ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

רנ/10. שינוי לתכנית רנ/מק/10/ו", מס'

 70 שבזי רח' העין, ראש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותו. מגרש 2 128 בשלמותה; חלקה ,4271 גוש -

צדדיים. בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4489 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5561, 3.1.2008 ובילקוט

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

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

סיני משה  
המקומית הוועדה ראש יושב  

העין ראש ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי רחובות ולבניה
רח/מק/32/1050", מס' מיתאר  "תכנית מופקדת המרכז  מחוז
רח/ רח/2000/ב/1, לתכניות כפיפות רח/1050, לתכנית שינוי

רח/תמא/2/4. מק/2000/ב/2,

יל"ג, רח'  רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
בשלמותה. 304 חלקה גוש 3656, - 6 פרישמן רח' פינת

הצפונית, במחצית החלקה יח"ד א) תוספת התכנית: מטרת
ב–8.5%; הבניה שטח הגדלת ב) יח"ד; 3 יהיו שבחלקה  כך
למדרגות;  ל–2.70 מ' מ' צפון מ–4 לכיוון צדדי בניין בקו ג) שינוי
המותרות;  3 קומות במקום 2 הקומות שיהיו כך קומה, תוספת ד)
קווי התאמת ו) ללא שינוי; יהיו והוראות הבניה זכויות שאר ה)
שיהיו כך הבניה, ושטחי יח"ד מספר הקומות, מספר הבניין,

בתשריט. בשטח ולמצויין לקיים בהתאם
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
08-9392293 העתק  טל' רחובות, ,2 רח' ביל"ו ולבניה רחובות,
ולבניה לתכנון המחוזית  הוועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן
מלול רחמים  

המקומית המשנה ועדת ראש יושב
רחובות ולבניה לתכנון

רעננה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית ביטול בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית ביטול בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
לחוק, ז' סימן לפי מחדש וחלוקה איחוד רע/מק/438/1", מס'

רע/166/1. רע/2000, לתכניות שינוי

הרחובות רעננה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,494 ,454 ,123 ,122 ,43 ,32 חלקות ,6583 גוש  - ופינס הרצל 

.573 ,495

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  אישור  על הודעה 
.69 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5722, 3.8.2007 ובילקוט

המקומית בוועדה  התקבלה התכנית ביטול על  החלטה
.11.2.2009 מיום בישיבתה

11.2.2009 נמצאים  מיום הוועדה והחלטת האמורה התכנית
,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,09-7610516 טל' ,43604 רעננה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

גינזבורג איתן  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רעננה ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

אלה: המרכז מופקדות תכניות מחוז

שד/1/60, לתכניות שינוי שד/מק/28/60", מס' מפורטת "תכנית (1)
משמ/100(שד).

גוש 6821, - ירק נוה בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים  
בשלמותה. 105 חלקה

למבנה  נקודתי צדדי  בניין קו שינוי א) התכנית:  מטרת  
צדדי  בניין קו שינוי ב) ל–1-0.50 מ'; מ' מ–4 ,2 מס' מגורים
בניין  קו שינוי ג) ל–1.40 מ'; מ' מ–4 ,3 מס' למבנה נקודתי

בניין  קו שינוי ד) ל–4 מ'; מ' מ–5 ,3 למבנה מס' קדמי נקודתי
מ'. ל–2.79 מ' מ–3 חקלאי למחסן צדדי

משמ/ לתכניות שינוי שד/מק/36/60", מס' מפורטת "תכנית (2)
שד/1/60/א. שד/1/60, 100(שד),

גוש 6821, - ירק נווה ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 104 חלקה

ועתידית  קיימת לבניה בניין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
צדדי נקודתי קו בניין שינוי א) על ידי: ירק, בנווה בנחלה
בניין  קו שינוי  ב) עתידי; למבנה  מ' ל–1  מ' מ–4 צפוני
קביעת  למבנה קיים; ג) ל–3 מ' מ' מ–4 דרומי צדדי נקודתי

בניה. היתרי להוצאת הוראות

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

.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד דרום השרון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי השרון דרום ולבניה
שד/מק/24/104", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

שד/8/104/א/2. לתכנית שינוי

,7638 גוש - ירחיב  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
שד/5/104  מתכנית בחלקו 77 מגרש ;39 ח"ח ,7639 גוש ;18 ח"ח

שד/5/104. מתכנית בחלקו 77א ומגרש

ידי: על פל"ח, למבנה בניין קווי שינוי התכנית:  מטרת
ל–0 מ';  מ' פל"ח מ–3 למבנה אחורי נקודתי בניין קו א) שינוי
פל"ח למבנה מערבי)  (דרום צדדי  נקודתי  בניין קו  שינוי  ב)

מ'. ל–1.4 מ' מ–3

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

.03-9000560 טל' ירק, נוה ,500 ת"ד דרום השרון, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

דלג'ו מוטי  
המקומית הוועדה ראש יושב
השרון דרום ולבניה לתכנון
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מודיעין חבל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות מודיעין חבל ולבניה

שינוי חמ/מק/25/153", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
לתכנית גז/במ/1/3.

,5650 גוש  - לפיד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
48ב. ח"ח

שירות,  חדר לתוספת בניין קווי  שינוי התכנית: מטרת  
ותוספת קירוי כניסה.

שינוי חמ/מק/23/410", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
משמ/31(גז). לתכנית

,5723 גוש  - חדיד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.37 ח"ח

תידלוק. תחנת להקמת הוראות קביעת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,72430 רמלה ,1 טשרניחובסקי רח' מודיעין, חבל ולבניה לתכנון

.03-9722887 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מודיעין חבל מקומי תכנון מרחב

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

מח/33. לתכנית שינוי חמ/מק/20/153", מס'

,5648 גוש רות - ומקומם: כפר השטחים הכלולים בתכנית
.30 מגרש ;3 ח"ח

המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי התכנית: מטרת
לבניה המותר הכולל כל השטח סך  את לשנות בלי בתכנית,
ייעוד בכל  לבניה, המותר הכולל שהשטח ובתנאי בתכנית 

מ–50%. ביותר יגדל לא קרקע

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.1081 עמ' התשס"ט, ,5880

סוסן שמעון  
המקומית הוועדה ראש יושב
חבל מודיעין לתכנון ולבניה

השרון חוף מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות השרון חוף ולבניה

שינוי חש/מק/1/23/12", מס' מקומית מפורטת "תכנית (1)
חש/11/10. חש/10/10, חש/מק/23/12, לתכניות

גוש 8927, - בצרה מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מ"ר. 9,485 התכנית: שטח ;18 ח"ח

בנחלה,  הדיור יחידת  גודל שינוי א) התכנית:  מטרת  
קביעת המותרים לבניה; ב) כל השטחים שינוי בסך ללא

הוראות בינוי.

שינוי חש/מק/13/17/13", מס' מקומית מפורטת "תכנית (2)
לתכנית חש/במ/17/13.

גוש 8921, - רשפון מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מ"ר. 501 התכנית: שטח ;7 ח"ח

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

בינוי. הוראות קביעת ד)

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי על
של  פרסומה ממועד ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
,60990 שפיים קיבוץ השרון, חוף ולבניה לתכנון  המקומית
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .09-9596505 טל'
,72430 רמלה ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון  המחוזית

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

ברכה אלי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון חוף ולבניה לתכנון

אפק מצפה מקומי תכנון מרחב

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

ממ/853. לתכנית שינוי ממ/מק/1/3177",

גוש שמואל - גבעת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.162 חלקה ,6189

קיים: מצב לפי למגורים בניין קווי קביעת התכנית: מטרת
במקום 5 מ', צדי  - 4.33 מ' אחורי במקום 5 מ', 4.25 מ' - קדמי
במקום  וביתר 2.63 מ' הקיימת, הכניסה באזור 1.48 מ' - שמאלי
ובשאר 2.47  הקיימת, הכניסה באזור - 1.16 מ' ימני צדי 3 מ',
תבוצע לפי  בניה תוספת ו/או חדשה בניה 3 מ'. כל במקום מ'
בניה תותר שבו שמאלי צדי  בניין קו למעט  תיקני, בניין קו
ימני  צדי בניין וקו הקיימת, הבניה מעל 1.48 מ' בניין בקו חדשה
הקיימת,  הבניה מעל 1.16 מ' בניין בקו חדשה בניה תותר שבו
הגג, כאשר גובה ולקומת השניה לקומה לאפשר גרמי מדרגות

נטו. מ' 2.2 יהיה הגג לקומת פודסט מעל ראש

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1903 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5904, 19.12.2008 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' תקוה, פתח ,9 גליס ציון רח' בן אפק, ולבניה מצפה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,03-9302051/2/3
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.
קב-ונקי גיא  

המקומית הוועדה ראש יושב  
אפק מצפה ולבניה לתכנון

הצפון מחוז
טבריה מקומי תכנון מרחב

ללא וחלוקה איחוד תכנית הפקדת בדבר הודעה
הסכמת בעלים

התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה הוועדה המחוזית טבריה ובמשרדי ולבניה
מס' בעלים הסכמת ללא וחלוקה איחוד "תכנית מופקדת הצפון
ג/9859, לתכניות פירוט לתכנית ג/4447, טה/מק/6/107", שינוי

טב/מק/ג/במ/107. ג/במ/107,

,15063 גוש טבריה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.144 ,26 חלקות

לצורך ללא הסכמת בעלים התכנית: חלוקה מחדש מטרת
זו. תכנית בטאבו של הרישום

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

.04-6508508

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

מסתמכת. היא שעליהן

חרמש שמוליק  
המקומית הוועדה ראש יושב

טבריה ולבניה לתכנון

עילית תכנון מקומי נצרת מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מס' מקומית מיתאר  "תכנית  מופקדת  עילית  נצרת   ולבניה

לתכנית ג/7112. נע/מק/ג/1/7112", שינוי

רח' עילית, נצרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח 31, 33 במלואן, ,32 ,26-24 חלקות ,16649 גוש - השושנים

.42-38 ,36

בניין. בקו שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין
רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה ממועד 60 ימים להגיש התנגדות בתוך
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
עילית, נצרת ,16 גלבוע רח'  עילית, נצרת ולבניה  לתכנון 

.04-6478829 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שפושניק יוסף  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

עילית נצרת ולבניה לתכנון

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

תכנית חלוקה הפקדת הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הכרם בית בקעת
שינוי מס' ג/בכ25/08/10765", חלוקה "תכנית מופקדת מחוז הצפון

ג/10765. לתכנית

,19126 גוש - נחף  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.40 ,39 ,31-16 ח"ח

למגרשים, ללא הסכמה וחלוקה א) איחוד התכנית: מטרת
מערכת הסדרת  ב) הקצאות; ואיזון בעלויותיהם וקביעת 
התכנית; בתחום בניה היתרי למתן הוראות קביעת ג) הדרכים;
לתעשיה המיועד בשטח המותר הקומות מספר הגדלת ד)

ה) הגדלת  תת–קרקעית; קומה ל–3 קומות + קומות מ–2 ומסחר
מ–30%  ומגורים למסחר המיועד בשטח המותרת התכסית

ל–50%.

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
.04-9027501 טל' הכרם, בית בקעת  ולבניה לתכנון   המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מפורטת חלוקה תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הכרם בית בקעת
ג/בכ13/09/16238", מס' מפורטת חלוקה "תכנית מופקדת הצפון

ג/16238. לתכנית שינוי

,19118 גוש - נחף  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.89 ,88 ,54 ,26 ,24 ,23 ,13 ח"ח 9, 64 בשלמותן, ,22-15 חלקות
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בעלים ללא הסכמת וחלוקה איחוד התכנית: תכנית מטרת
איזון. טבלת לפי

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
.04-9027501 טל' הכרם, בית בקעת  ולבניה לתכנון   המקומית
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן
בן–גיגי אבי  

המקומית הוועדה ראש יושב
הכרם בית בקעת ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

ג/7025. לתכניות ג/11383, גא/מק/72/07", שינוי

,10281 גוש שפרעם - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו. 32/1 מגרש ;32 ח"ח

למגרש בתכנית הקבועים בניין קווי הקטנת התכנית: מטרת
.32/1

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.156 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5861, 26.9.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

סלאם חאמד  
המקומית הוועדה ראש יושב
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות המזרחי מופקדות הגליל ולבניה

מק/גמ/364/4748". מס' "תכנית (1)

גוש  - תבור כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
חלקה גוש 17036, 181 בשלמותן; ,177-174 חלקות ,17032
;109 ,106 ,104 ,94 ,90 ,30 ,28 ,10 ח"ח  בשלמותה,  33 
,290-287 ,285 ,282-263 ,161 ,63-54 ,5 חלקות ,17037 גוש
,149-142 ,131 ,7 ח"ח  בשלמותן,  392 ,306-304 ,299 ,295

.387 ,168 ,163

תכניות  לפי בדבר תשתיות הקלה מהוראות התכנית: מטרת  
תת–קרקעיות. תשתיות ביצוע מאושרות,

מק/גמ/346/6540". מס' "תכנית (2)

גוש 16621, - טורעאן ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותה. 87 חלקה

בדבר  ג/6540  תכנית מהוראות הקלה  א)  התכנית: מטרת
את משנה אינו אשר מינימלי מגרש חזית רוחב הקטנת
מינימלי מגרש חזית רוחב הקטנת  ב) הקרובה;  הסביבה
אפשרות  למתן קיים, חלקה לרוחב בהתאם ל–20 מ' מ' מ–34

בחלקה. צאן דיר להקמת

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

מס' מק/גמ/349/7884". "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965,

,16961 גוש - דבוריה  ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים 
.49 ,21 ח"ח ,16972 גוש ;13 ,9 ,2 ח"ח ,16965 גוש ;95 ,25-23 ח"ח

בהסכמת למגרשים וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת
בניין. קו שינוי ב) הבעלים;

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ח. ,5835

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אלכס שפול  
המרחבית הוועדה ראש יושב
המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/12840. חא/מק/27/2007", שינוי מס'

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

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

באזור מגרשים של איחוד וחלוקה מחדש א) התכנית: מטרת
וללא קרקע, ייעוד כל של  הכולל בשטח שינוי  ללא ב', מגורים
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במגרשי תכסית הגדלת ב) הדיור; יחידות של הכולל במספר שינוי
מ–35%  ב' מגורים  באזור מ"ר)  500 עד (ששטחם רגילים מגורים

סוגיהם. לפי ב' המגורים מגרשי מספר שינוי ג) ל–40%;

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2874 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5797, 1.2.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי האמורה נמצאת התכנית
וכן ,04-9879610 טל' ,25206 מערבי גליל  ד"נ אשר,  חבל ולבניה 
,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508551 נצרת עילית, טל'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

שביט יהודה  
המקומית הוועדה ראש יושב

אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי יזרעאלים ולבניה
מק/יז/01/3720", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

.7 מש"צ ג/3720, לתכניות שינוי

גוש - החורש  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.15 ,13 ,7 ח"ח ,17723

המיועד בשטח גאומטריים  שינויים התכנית:  מטרת
מחדש. וחלוקה על ידי איחוד אורנים, למאפיית

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן
בריל דוד  

המקומית הוועדה ראש יושב
יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

על הפקדת הודעה ביטול  הודעה בדבר
מפורטת תכנית

הפקדת על הודעה  ביטול  בדבר הודעה  בזה  נמסרת
בעיתונים שפורסמה גלג/53/07/12452", מס' מפורטת "תכנית
,4266 עמ' התשס"ח, ,5837 הפרסומים  ובילקוט  5.8.2008 ביום

גלג/20/05/12452. ג/12452, לתכניות שינוי

,19289 גוש סכנין - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.19 ,18 ,15 ,8 ח"ח

העתקת ב) הסכמה; ללא וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
תכנית להוראות בהתאם  הוראות  קביעת  ג)  ציבורי; שטח

דרך. הסטת ד) מאושרת; ג/12452

המקומית במשרדי הוועדה בתכנית, רשאי לעיין מעוניין כל
בימים ,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

עירון מנחם  
המקומית הוועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

הפקדת תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי העמקים מבוא ולבניה
1/מע/מק/75/2326", מס' מופקדת "תכנית מחוז הצפון ולבניה

1/ג/297. 1/ג/2326, לתכניות שינוי

,11098 גוש יוקנעם - בתכנית ומקומם: השטחים הכלולים
ח"ח 230. 216 בשלמותה, חלקה

קווי הקטנת ב) בניה; בהוראות שינוי א) התכנית: מטרת
תכסית מותרת. הגדלת בניין; ג)

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

לחוק,   100 סעיף פי על לכך הזכאי כל  וכן התכנית, ידי על
של  פרסומה מיום  ימים  60 בתוך התנגדות להגיש רשאי
הוועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין ההודעה
נצרת ,5 רח' ציפורן העמקים, מבוא ולבניה המקומית לתכנון
למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-6468585 טל' עילית,
נצרת רבין, קרית הצפון, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית הוועדה

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן
חג'אג'רה ראפע  

המקומית הוועדה ראש יושב
העמקים מבוא ולבניה לתכנון

נפתלי תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי נפתלי מעלה ולבניה
שינוי מנ/מק/2105", הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

ג/6400. לתכנית

קואורדינטות חורפיש, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,19633 גוש ;768.956 מערב מזרח ,231.681 דרום מגרש: צפון מרכז

ג/6400. מתכנית בשלמותו 147 מגרש ;13 ,3 ח"ח

ל–0.61 מ';  מ' מ–3 מזרחי צדדי בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
מ'. ל–1.39 מ' אחורי דרומי מ–3 בניין ב) שינוי קו
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו את הרואה  אחר תכנוני פרט בכל  או  בבניין

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
מעלות, ,494 ת"ד ,1 האורנים רח' נפתלי, מעלה ולבניה לתכנון
הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק .04-9978030 טל'
הממשלה, קרית ,595 ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 נצרת עילית, טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
בוחבוט שלמה  

המקומית הוועדה ראש יושב
נפתלי מעלה ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מרום מרחב

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

לתכנית ג/12428. מה/מק/3/12428", שינוי

רמת תעשיה אזור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.6 ח"ח ,14270 גוש - דלתון

אחד;  11/2 למגרש ,11/1 מגרשים איחוד א) התכנית: מטרת
בניין. קווי הקטנת ב)

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי על לכך כל הזכאי וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,13110 צפת דואר ,90000 ת"ד הגליל, מרום ולבניה  לתכנון

.04-6987734 פקס ,04-6919806 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן
עמית סופר  

המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל מרום ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי משגב

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

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

לתכניות שינוי  מש/מק/8/146", מס' מפורטת "תכנית (1) 
מש/מק/1/146. ג/במ/146,

,18811 גוש  - לבון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 40 מגרש ;11 ,10 ח"ח

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2944 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5931, 27.2.2009 ובילקוט

לתכניות שינוי מש/מק/9/146", מס' מפורטת "תכנית (2) 
מש/מק/1/146. ג/במ/146,

,18811 גוש  - לבון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
בשלמותו. 14 מגרש ;11 ,10 ח"ח

בניין. קווי שינוי התכנית: מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2944 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5931, 27.2.2009 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
טל' משגב, תרדיון, תעשיה אזור  משגב, ולבניה  לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי ,04-9990102
מעוניין וכל ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד הצפון,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

רון שני  
המקומית הוועדה ראש יושב

משגב ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 89 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
ולבניה לתכנון המקומית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי הגליל שפלת
לתכנית שינוי שג/מק/24/08", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון

ג/6958. מאושרת

,18565 גוש טמרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.30 ח"ח

בניה בעבור בניין קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת
הבניה. קווי בזכויות ללא שינוי ,30 מחלקה בחלק בלבד קיימת

בתשריט. המסומן הקיים למצב בהתאם יהיו הבניין

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על נפגע את עצמו הרואה אחר פרט תכנוני בכל או בבניין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הוועדה למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים בין
.04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד הגליל, שפלת   ולבניה
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

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

מאושרת ג/6957. לתכנית שג/מק/45/02", שינוי

,18583 גוש טמרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.49 ח"ח
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בניה בעבור בניין קווי בדבר הוראות שינוי התכנית: מטרת
בזכויות בניה. ללא שינוי ,49 מחלקה בחלק בלבד קיימת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ה. הפרסומים 5417, 16.1.2005 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,04-9868670 טל' טמרה, ,377 ת"ד הגליל, שפלת ולבניה  לתכנון
ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
לעיין  רשאי מעוניין וכל  ,04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן

סמיר והבה  
המקומית הוועדה ראש יושב
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשדוד מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
שינוי בעלים, בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד 3/מק/2179",

ולתח/239. ,11/113/03/3 ,9/113/03/3 מפורטות לתכניות
מע"ר רובע אשדוד, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
ח"ח ,61 חלקה ,2072 גוש ;35 ח"ח ,33 חלקה ,2019 דרום - גוש
;1 ח"ח ,2304 גוש ;34 ח"ח ,2020 גוש ;77 ,76 ,73 ,60 ,16 ,14 ,13
בגין, מנחם שד' - מצפון התכנית: גבולות ;94 ח"ח ,2791 גוש
שד' עובד מדרום - הרצל, ממזרח - שד' דיין, שד' משה ממערב -

דונם. 310.087 התכנית: שטח בן–עמי;
בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
שטחים הגדלת  ג) המאושר;  בתוואי דרך הרחבת  ב) בעלים; 
קווי בניין שינוי ד) ציבור; לצורכי בת–תוקף שנקבעו בתכנית
בינוי בדבר תכנית לפי הוראות של שינוי ה) בתכנית; הקבועים
הבניה המותרים חלוקת שטחי שינוי עיצוב אדריכליים; ו) או
לבניה; המותר הכולל השטח כל בסך שינוי ללא  בתכנית
כל סך הגדלת ללא המגרשים בין דיור יחידות מספר שינוי ז)

במספר קומות. שינוי ח) עיקריות; השטחים למטרות
ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 

.2155 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 1.2.2008 ובילקוט
המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הוועדה במשרדי וכן אשדוד, ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה רשאי לעיין וכל מעוניין הדרום, מחוז ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
לסרי יחיאל  

המקומית הוועדה ראש יושב
אשדוד ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה

5/במ/198. לתכנית שינוי 5/מק/2486", מס' "תכנית (1)

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;154 ח"ח חלקות 153-151, גוש 38266 מוסדר, - 7 זאב, פלח

.409 ,408 מגרשים

א',  מגורים אזור תכנית, בהוראות שינוי התכנית: מטרת  
המותר הבניה סוג בדבר  בינוי שינוי הוראות א) ידי: על
משותף קיר עם ודו–משפחתיים בודדים קוטג'ים בניית -
המרבית התכסית הגדלת ב) טוריים; קוטג'ים במקום
שינוי  ג) מהמגרשים; אחד בכל ל–1,300 מ"ר מ"ר מ–1,080
הכניסה מתחת שירות שטחי העברת ד) הבניין; בקווי
מרחבים לצורך הגדלת הקובעת מעל הכניסה אל הקובעת

תקני. לגודל עד מוגנים

.120/102/02/5 לתכנית שינוי 5/מק/2499", מס' "תכנית (2)

נאות  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.21 ח"ח גוש 38402, - 15 אלקיים השופט רח' לון,

מס'  מגרש תכנית, בהוראות שינויים התכנית: מטרת  
ידי: על  א', מגורים  באזור משפחתי חד מגורים  בית  ,17 

מ'  מ–5  קדמי  בניין בקו  למצללות בניין קווי  שינוי  א) 
תכסית  הגדלת ב) אחד; למטר מ–5 מ' צדדי בניין וקו מ', ל–2
זכויות  כל  (ניצול  ל–50%  לחניה מ' 30  + מ–35%  מרבית

הבניה בקומה אחת).

,104/102/02/5 לתכניות שינוי  5/מק/2506", מס' "תכנית (3)
5/מק/2415.

מתחם  שבע, באר ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.3 ,2 ח"ח ,38059 גוש נווה נוי - שכ' מגורים שער לנוי,

שטח  בתא תכניות בהוראות שינויים התכנית: מטרת  
וחלוקת  ידי: א) איחוד מגורים א' על 1 באזור מס' (מגרש)
השטח כל בסך שינוי ללא הבעלים, בהסכמת מגרשים
הבניין; בקווי שינויים ב) הקרקע; מייעוד אחד כל  של
הבניה סוג שינוי (1 האלה: בנושאים בינוי הוראות שינוי ג)
דו–משפחתיים ו/או חד–משפחתיים בתים לבניית המותרת
הגדלת מחסנים ביתיים במסגרת זכויות (2 משותף; קיר עם

המותרות. הבניה

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

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

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

/5 5/מק/2326, לתכניות שינוי  5/מק/2417", מס' "תכנית (1)
5/מק/2378. במ/206,

נווה  שכ' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
גוש 38193, - 7 רח' ארץ חמדה ,47 ישראל אורות רח' זאב,

מגורים  תכניות באזור בהוראות התכנית: שינויים מטרת  
ידי:  על 3082 חד–משפחתיים, ,2562 בנה ביתך, מגרשים א',

בניין. בקווי שינויים ב) מרבית; קרקע תכסית הגדלת א)



11.6.2009 התשס"ט, בסיוון י"ט ,5962 הפרסומים ילקוט 4302

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3246 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5683, 25.9.2008 ובילקוט

5/במ/1/7. לתכנית שינוי 5/מק/2434", מס' "תכנית (2)

נחום  רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.72 ,71 ח"ח ,7 חלקה גוש 38137, - 1/1 גוטמן

,7 מס'  במגרש תכנית בהוראות שינויים התכנית: מטרת  
שינוי בקו א) על ידי: ,1 דירה מס' ג', בעבור אזור מגורים
הבניה זכויות שבמסגרת בניה תוספת בעבור קדמי בניין
ועיצוב לבניה  הנחיות קביעת ב) ולמצללה; המותרות 

אדריכלי של התוספת.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.19 עמ' התשס"ט, הפרסומים 5854, 25.9.2008 ובילקוט

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

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

קירוי  אופן בדבר בינוי הוראות שינוי התכנית: מטרת  
חד–משפחתיים ו–18, 17 המגרשים בתחום חניה מקומות

א'. מגורים אזור ביתך), (בנה בודדים

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2156 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5782, 14.11.2008 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

דנילוביץ רוביק  
המקומית הוועדה ראש יושב

שבע לתכנון ולבניה באר

ירוחם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
איחוד מגרשים ,118/03/26 מפורטת לתכנית שינוי 26/מק/1/118",

והחלפת מיקומם. ו–928 925 ציבוריים

שכ' הגבעה ירוחם, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;238 ,195-193 ,182 ח"ח ,192 ,191 - גוש חלקי  ,39547 גוש - 
שטח  גוש 39535 בהסדר; גוש 3949 בהסדר; 39548 בהסדר; גוש

דונם. כ–13.354 התכנית:

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
ציבור; ומוסדות למבנים  שנועדו שטחים הגדלת  ב)  בעלים;
בקווי שינוי  ד) ולתשתיות; השטח  לפיתוח הוראות מתן  ג)
תכסית; ו) שינוי הגדלת בינוי: בדבר בהוראות בניין; ה) שינוי

בניין. עליו שמותר להקים גודל מגרש בדבר בהוראות

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ט. הפרסומים 5888, 19.10.2008 ובילקוט

לתכנון המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-6598271 טל' ירוחם, ,1 ת"ד ,1 בורנשטיין צבי רח' ירוחם, ולבניה
וכל מעוניין רשאי ,19.00-16.00 בשעות ג', ביום קהל: קבלת שעות

פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

עמרם מצנע  
המקומית הוועדה ראש יושב

ירוחם ולבניה לתכנון

גת קרית מקומי תכנון מרחב

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

9/מק/2023". "תכנית מס' מופקדת מחוז הדרום

,1913 גוש גת - ומקומם: קרית השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 51 חלקה גוש 3023, 41 בשלמותה; חלקה

בניין. התכנית: שינוי בקווי מטרת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף לפי לכך הזכאי כל וכן התכנית, ידי על
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הוועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
.08-6883381 טל' ,97 הקוממיות רח' גת,  קרית ולבניה  לתכנון
לתכנון המחוזית הוועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'  הדרום, מחוז  ולבניה 

.08-6263384

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

מסתמכת. היא שעליהן

גת קרית מקומי תכנון מרחב

שר הפנים באישור תכנית אישור הודעה בדבר
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת

9/מק/2031". מס' "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,

,1839 גוש גת - ומקומם: קרית השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותו. 1 מגרש ;63 ,49 ח"ח

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
מינימלי צדי בניין בקו מבנים הקמת ב) ;1 מגרש של  בעלים 

מ'. 0.00 של

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ט. הפרסומים 5888, 28.11.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-6883381 טל' ,97 הקוממיות רח' גת,  קרית ולבניה  לתכנון
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
מעוניין וכל ,08-6263384 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

גת קרית מקומי תכנון מרחב

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

9/מק/2022". מס' "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,

,3023 גוש גת - ומקומם: קרית השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותה. 45 חלקה

מ', ללא  ל–0  מ' מ–3 צדי בקו בניין התכנית: שינוי מטרת
הבניה. בזכויות שינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ט. הפרסומים 5888, 26.12.2008 ובילקוט
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המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,08-6883381 טל' ,97 הקוממיות רח' גת,  קרית ולבניה  לתכנון
רח' הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה ובמשרדי
וכל מעוניין רשאי ,08-6263384 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה
פתוחים לקהל. האמורים שהמשרדים ובשעות בימים לעיין בה

ביטון עמי  
               יושב ראש ועדת המשנה המקומית

גת לתכנון ולבניה קרית

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
הפקדת על הודעה  ביטול בדבר  הודעה, בזה  נמסרת
ביום בעיתונים שפורסמה 17/מק/2051, מס' מפורטת "תכנית
שינוי ,4684 עמ' התש"ס, ,4917 הפרסומים  ובילקוט  14.7.2000

.257/03/7 לתכנית

 -  144 ,4 שכ' רהט, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.100225/6 ;100225 גושים

בניין וקו הכביש, קדמי לצד קו בניין שינוי התכנית: מטרת
.145 מגרש מס' צדדי לצד

הוועדה במשרדי בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל
,08-9910199 טל' רהט, ,8 ת"ד רהט, ולבניה לתכנון המקומית

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

רהט מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
והבניה,  התכנון 117 לחוק לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
17/מק/2179", מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,
,15/223/02/17 לתכניות כפיפות  17/מק/2155, לתכנית שינוי

.380/03/17

 - 127 ,25 שכ' רהט, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 82 חלקה ,400102 גוש

ל–3 מ', ללא  מ' מ–5 צפוני בניין קו שינוי א) התכנית: מטרת
בינוי בדבר הוראות שינוי ב) המותרות; הבניה בזכויות שינוי

גג. ועליית עמודים קומת תוספת ג) מחסן; ומיקום

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.814 עמ' התשס"ח, הפרסומים 5746, 12.9.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי ,08-9910199 טל' רהט, ,8 ת"ד רהט, ולבניה לתכנון
רח' ,68 ת"ד הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה
לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-6296435 טל' שבע, באר ,4 התקוה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

צהיבאן אבו פאיז  
המקומית הוועדה ראש יושב

רהט ולבניה לתכנון

שמעונים מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית שינוי 7/מק/2095", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
.5/192/03/7 מפורטת

גוש  - מבועים מרכז ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מגרש 68. 100246 מוסדר;

מ',  ל–0  מ' מ–4 אחורי בניין קווי שינוי  התכנית: מטרת
לתשריט. בהתאם מ' ל–0 מ' מ–3.5 צדדי בניין בקו ושינוי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.832 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5603, 14.12.2006 ובילקוט

לתכנית שינוי 7/מק/2113", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
.6/115/03/7

 - נבטים מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.6 ,5 ,2 ,1 ח"ח ,100060/2 גוש ;52 ח"ח ,100060 גוש

וממגורים  א' למגורים משצ"פ ייעוד שינוי התכנית: מטרת  
לשצ"פ.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ז. הפרסומים 5848, 17.7.2008 ובילקוט

המקומית הוועדה במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות
המחוזית הוועדה במשרדי וכן  שמעונים,  ולבניה לתכנון
בהן לעיין רשאי מעוניין וכל הדרום, מחוז ולבניה לתכנון

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

קדמן צביקה  
המקומית הוועדה ראש יושב

לתכנון ולבניה שמעונים

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
בע"מ. שיתופית אגודה - עמיעד בקר האגודה: שם (1)

האגודה: 005212-6―57. מס'  
גליל עליון 12335. ד"נ המען: עמיעד,  

(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
להתיישבות חקלאית שיתופית  אגודה  - חירן  האגודה: שם (2)

בע"מ. קהילתית
האגודה: 005213-4―57. מס'  

.84964 עומר ת"ד 3009, המען:  
(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

קהילתית שיתופית אגודה - חולדה  שדמות האגודה: שם (3)
בע"מ. להתיישבות

האגודה: 005214-2―57. מס'  
שורק 76842. עמק ד"נ מחולה, שדמות המען:  

(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
בע"מ. אגודה שיתופית חקלאית שאן - האגודה: שמן שם (4)

האגודה: 005215-9―57. מס'  
שאן 10800. בית האזוריים, המפעלים המען:  

(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך
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חקלאות. ראשי: סוג
קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה עין חרוד - תעשיות האגודה: שם (5)
בע"מ.

האגודה: 005216-7―57. מס'  
(מאוחד) 18965. חרוד עין המען:  

(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג
שיתופית אגודה - חרוד עין ויזמות חקלאות האגודה: שם (6)

בע"מ. חקלאית
האגודה: 005217-5―57. מס'  

(מאוחד) 18965. חרוד עין המען:  
(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - גרנות האגודה: ביטוחי שם (7)
האגודה: 005218-3―57. מס'  

חפר 38100. ד"נ המען:  
(20 במאי 2009). התשס"ט באייר כ"ו רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(20 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ו

 
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

סיווג אגודה שינוי הודעה על

רשפים. קיבוץ האגודה: שם

.57-000492-9 האגודה: מס'

.10905 שאן בית רשפים, ד"נ המען:

(18 באוקטובר 1944). התש"ה בחשוון א' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג

מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(20 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ו
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי
השיתופיות האגודות לפקודת ,46 לפי סעיף בתוקף סמכותי

האגודות: פירוק על בזה מצווה אני

מס' בע"מ, שיתופית אגודה חקלאית - יהודה אבן קואופ (1)
.57-000442-4 אגודה

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
קופמן, שמואל עו"ד  את  למפרק ממנה  אני  השיתופיות

.76217 רחובות ,4 עזרא מרח'

מס' בע"מ, אגודה שיתופית חקלאית סאלד - כפר גידולי (2)
.57-003444-7 אגודה

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
עדי, ששון עו"ד את למפרק  ממנה  אני השיתופיות
האזורית המועצה חצר ושות', גולדשטיין את מקופרשמיט

.11019 קרית שמונה ,1032 ת"ד גליל,

אג"ש - והשתלמויות סדנאות נוספים כיוונים מכון (3)
.57-004050-1 מס' אגודה חקלאית בע"מ,

האגודות  סעיף 48 לפקודת לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
בונה, גלית עו"ד את למפרקת ממנה אני השיתופיות
תל–אביב- ,52 מנחם בגין דרך בונה, ברק ממשרד מירקין

.67137 יפו

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

מענו. לפי זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית
פרסומו ממועד חודשיים בתוך  והתעסוקה  המסחר התעשיה

ברשומות.

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

שיתופית אגודה רישום ביטול
משקי  האגודה  לפירוק צו ניתן   30.11.2003 וביום הואיל
העובדים הסתדרות של ההתישבות תנועת - הלאומי העובד

.57-002694-8 אגודה מס' הלאומית,

עמ' התשס"ד, ,5256 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו
בזה ניתנת ,18.5.2009 ביום הושלם והפירוק הנ"ל והואיל ,1349
השיתופיות האגודות מספר נמחק האגודה רישום כי הודעה

כגוף מאוגד. מלשמש האגודה חדלה ומאותה שעה

(18 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ד
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

מוות להצהרת בקשה בדבר הודעה

006/09 ה"מ

לב, שמואל של מותו הצהרת בעניין:

הודעה

מוות  הצהרות לתקנות  3 תקנה לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט באייר כ"ג ביום כי התשי"ג-1952, הדין),  (סדרי
יחזקאל, מכפר  (קלמן)  כנען טומי  הגישו  ,(2009 במאי   17)
לב, ואדית עילית, נצרת 2א, מרח' ציפורן גולדברגר, הנרייטה 
סעיף פי על שהוקמה ערר לוועדת בקשה חיפה, ,9 מאפו מרח'
והקדשה  ליורשים (השבה השואה נספי של נכסים לחוק  27
להצהיר  החוק), - התשס"ו-2006 (להלן והנצחה), סיוע למטרות

לחוק. 30 סעיף לפי השואה לב נספה שמואל של היותו על

עו"ד אורבך-ברנע, קרן    

ועדת ערר מרכזת  
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בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בירושלים המחוזי המשפט בבית

6092/09 אזרחי תיק

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

,51-294761-5 ח"פ בע"מ, מסעדות י.י. חברת פירוק ובעניין
ירושלים. ,14 יד חרוצים מרח'

עו"ד ב"כ  ע"י  ,029873866 ת"ז ימיני, רשאד והמבקש:
יפו מרח'  מוסלם, מייסם ו/או סלאמה בדראן ו/או עבד ענאן 
פקס' ,02-6222170 טל' ,94221 ירושלים ,5 קומה יואל,  בית  ,33 

.02-6222171

לבית  בקשה 26.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,1.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,23.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.13.30

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

עו"ד עבד, ענאן  
המבקש כוח בא

בירושלים המחוזי המשפט בבית

6142/09 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

פולין רמות ומסורה תורה חדר  עמותת פירוק ובעניין
.58-026705-2 העמותה מס' ירושלים,

מרח' כנרי, מירית  עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
.91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

לבית  בקשה 18.5.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק בירושלים המחוזי המשפט
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

.14.00 בשעה ,8.7.2009

לתמוך הרוצה של העמותה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

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

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1603/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, מסעדנות שירותי  א.ל.ד.א חברת  פירוק ובעניין
.51-261848-9

מרח' גל, ליטל  עו"ד ב"כ ע"י סטצויק, חוויאר והמבקשים: 
.03-5470532 פקס' ,077-4242987 טל' השרון, רמת ,4 הגבעה

לבית  בקשה 19.3.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,7.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,21.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.12.00 בשעה

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

עו"ד גל, ליטל  
המבקשים כוח באת

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1757/09 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, והישיבה השינה לאיכות המרכז פירוק ובעניין
.51-327876-2

מגריסו, אסתר .2 ;057351751 ת"ז אפוקטר, בועז .1 והמבקשים:
ע"י ב"כ משרד ,024410862 ת"ז אבוטבול, אילן .3 ;05559199 ת"ז
אביב תל ,20 רח' לינקולן בית רובינשטיין, ושות', נתן מאיר עו"ד

.03-5626040 פקס' ,03-5626333 טל' ,67134

לבית  בקשה 16.4.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,14.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,7.7.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.13.00 בשעה

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

עו"ד קסטנבאום, גונן  
כוח המבקשים בא
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בחיפה המחוזי המשפט בבית

4062-01-09 אזרחי תיק

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

.51-323021-9 ח"פ בע"מ, חברת א.מ. בן–חיים פירוק ובעניין

דהאן, אהוד עו"ד ב"כ רבינוביץ' ואח', ע"י גדליהו והמבקש:
,33095 חיפה ,6 פלי"ם רח'

לבית  בקשה 7.1.2009 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.9.15 בשעה ,2.7.2009

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בעניין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
,24.6.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.17.00 בשעה

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

עו"ד אהוד דהאן,  
כוח המבקשים בא

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

בע"מ מדיה טכנולוגיות קי-בי
(51-380190-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי זו, בשעה 14.00, הודעה פרסום 30 ימים מיום תתכנס
המפרק, של רעננה, לשם הגשת דוח סופי ,22 החברה, רח' זרחין
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד,                                                אמתי נוה,

בע"מ  - אורטופדיה סבי רוגר ד"ר
(51-328621-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
כפר ,3 ברח' הגביש ,18.00 בשעה ,14.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד של המפרקת, המראה דוח סופי הגשת לשם סבא,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, מימון, צביה

וחומרים בע"מ גרעיני מ מכשור י נ
(51-210828-3 (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
אשקלון, ,6 הסנה ברח' ,10.00 בשעה ,14.7.2009 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת עו"ד, סמדר שמש,

בע"מ (ישראל) צהוב גנו
(51-353797-7 (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
מיתר, עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
סילבר הלל אבא דרך ושות', ברנדויין לשם, & גבע ליקוורניק,
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ,52506 גן רמת ,16
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רטנר, אהרן

בע"מ (1998) ויזום ניהול ניצן מיכה
(51-264369-3 (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
רזיאל רח' המפרק, במשרד ,19.00 בשעה ,15.7.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם נתניה, ,3
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, קיציס, רפאל

משולש פרסום בע"מ
(51-382905-1 (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
מטלון רח' המפרק, במשרד ,11.30 בשעה ,15.7.2009 תתכנס ביום
כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,53
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, אליעזר אגוזי,
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רפאלי רם
(51-177862-3 (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' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רפאלי, רם

אמיר שלדג
(51-162268-0 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק שלדג, אמיר

ביבי א.
(51-136885-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק ביבי, אמיר

צפריר כהן בע"מ
(51-338796-9 (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
שגיא מרב עו"ד במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 תתכנס ביום
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם הרצליה, ,16 שנקר רח' מזרחי,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כהן, צפריר

ברוך סטיר
(51-189263-0 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק סטיר, ברוך

בע"מ פורת עומר
(51-323463-3 (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' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק פורת, עומר

מסורי רן
(51-185366-5 (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
סופר-פארם חברת במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 תתכנס ביום
סופי הגשת דוח הרצליה, לשם ,16 שנקר רח' בע"מ, (ישראל)
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק מסורי, רן

אמיר יוסי
(51-270304-2 (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' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק אמיר, יוסי
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רב-הון ורד
(51-174054-0 (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
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת בר-הון, ורד

כהן גזית
(51-264335-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,9.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרקת, של דוח סופי הגשת לשם הרצליה, ,16 שנקר
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרקת גזית כהן,

להשקעות בע"מ ד חברה נ מ
(51-007205-1 (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
אברמזון עו"ד  במשרדי  ,10.00 בשעה ,16.7.2009 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,2 ביתר רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברמה, בני

ר.ז.ו בע"מ
(51-041702-5 (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
אברמזון עו"ד  במשרדי  ,10.00 בשעה ,15.7.2009 ביום תתכנס 
המפרק, סופי של הגשת דוח ירושלים, לשם ,2 ביתר רח' ושות',
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק ברמה, בני

בע"מ חקלאי משה בית
(51-031924-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בני ,17 הרצל ברח' ,18.00 בשעה ,19.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המפרק, המראה של דוח סופי הגשת לשם ברק,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק סיסטר, שמעון

בע"מ (ישראל) אנטרפרייזס וו.פי.טי
(51-384556-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל החברה, ב"כ במשרדי ,9.30 בשעה ,19.7.2009 תתכנס ביום
עזריאלי מרכז ושות', גרינברג הלוי,  חודק, קלינהנדלר, גרוס,
המפרקת, של סופי דוח  הגשת לשם אביב, תל  עגול, בניין ,1
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרקת מאיה לוי,

6896 בע"מ  גוש פאר מעונות
(51-025208-3 (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
עו"ד במשרדו של ,12.00 בשעה ,20.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,33 מונטיפיורי רח'  מירון,  יצחק
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת פרידמן, נאוה

בע"מ גרופארמא
(51-407778-3 (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
איאן עו"ד במשרד ,12.15 בשעה ,21.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם ,99585 מיקוד ,19/3 רבין יצחק דרך  באנקס,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק עו"ד, באנקס, איאן
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בע"מ טכנולוגיות מקסביל
(51-411769-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות [נוסח  לפקודת לסעיף338 בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
מרכז ושות', הורן ברץ, במשרדי ,10.00 בשעה ,21.7.2009 ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,18 קומה עגול, מגדל ,1 עזריאלי
ומה נעשה בנכסי החברה, הפירוק המפרקת, המראה כיצד התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרקת עו"ד, אלטמן, אדר

בע"מ ממוחשבות אבטחה מערכות יו.אמ.אר
(51-375087-7 (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
מכבים, רננים, מרכז המפרק, במשרדי ,21.7.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, באואר, זוהר

בע"מ ישראל קרונות ו.ב.ע.
(51-382611-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות [נוסח  לפקודת לסעיף338 בהתאם הודעה בזה נמסרת
תתכנס הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש],
החברה, במשרדי ,11.00 בשעה  זו,  הודעה פרסום מיום ימים   30
של סופי לשם הגשת דוח תעשיה חדש, יבנה, אזור ,2 הפרת רח'
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, עציון, ברוך

בע"מ עתידי בתכנון פרסום רגב - - יפית גו
(51-222287-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הרשום במשרד ,10.00 בשעה ,19.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם  אביב  תל  ,26 ומגדל חומה רח' החברה, של
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת יפית רגב,

בע"מ פאונדיישן בארינבוים
(51-347211-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
הודעה  פרסום מיום 30 ימים או ,12.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
,1 עזריאלי במרכז ,15.00 בשעה מביניהם, המאוחר לפי  זו,
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם אביב, תל
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק יהודה דהאן,

בע"מ כלכליים מודלים - מצדה
(51-207837-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,18.00 בשעה ,26.7.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם עפולה, ,18 ארלוזורוב שד'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, מירון, יצחק

בע"מ יסודות מניחי
(51-003615-5 (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
של הרשום במשרדה ,17.00 בשעה ,28.7.2009 ביום תתכנס 
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' החברה,
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, כץ, שגיא

טרוס בע"מ
(51-316925-0 (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
לשם נצרת, ,708/32 ברח' ,17.00 בשעה ,30.7.2009 תתכנס ביום
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק עו"ד, הריש, גומיד דועא
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בע"מ ועוד חלומות
(51-286657-5 (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
לשם עמי, בן במושב ,10.00 בשעה ,30.7.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק יעקב, גד

בע"מ שמואלי נאמנות
(51-204812-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מרצון של החברה פירוק הליכי הודעה על המשך

המניין מן שלא של כללית באסיפה כי הודעה, בזה נמסרת
הוחלט ,21.5.2009 ביום ונתכנסה שנועדה הנ"ל, החברה של

החברה מרצון. פירוק בהליכי להמשיך בהחלטה מיוחדת

הליכי ביטול על החברה הודעת את מבטלת זו הודעה
עמ' התשס"ט, ,5935 הפרסומים בילקוט שפורסמה הפירוק

.26.3.2009 ביום ,3133

מפרקת נעמה סער,

סנטר דיאליזה הרצליה
(55-001771-9 (ש"מ

מרצון) (בפירוק

בשותפות שינויים על הודעה

לפקודת   60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה נמסרת 
 1.6.2009 ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח השותפויות
בע"מ, ויזמות  השקעות  (א.ט.) אדרית המוגבל   השותף 
זכויותיו את והמחה מהשותפות פרש ,51-260268-1 ח"פ
,51-427250-9 ח"פ בע"מ, שרותי רפואה להורייזן - בשותפות

חדש. מוגבל כשותף לשותפות שהצטרף

עו"ד רהב,      גל
השותפות כוח בא

גולדפיש ניהול קרנות והשקעות
(55-023265-6 (ש"מ

מרצון) (בפירוק

בשותפות שינויים על הודעה

לפקודת   60 סעיף להוראות  בהתאם הודעה בזה נמסרת 
 18.5.2009 ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח השותפויות
חלק ,51-322981-5 ח"פ בע"מ, ש.ג.ז. המוגבל השותף העביר
ח"פ בע"מ, אבירם יורם המוגבל לשותף בשותפות מזכויותיו
בשותפות החלוקה יחס ההעברה, שלאחר באופן ,51-412038-5

14% לכל אחד  הנ"ל יהיה המוגבלים מהשותפים כל אחד של
בהסכם כהגדרתו  מהשותפים,  אחד כל של  ההון וחשבון 
כי יירשם ההעברה שלאחר כך  בהתאמה,  יתוקן השותפות,

אבירם יורם המוגבל והשותף בע"מ ש.ג.ז. המוגבל השותף
 1,400,000 של סך אחד כל השותפות בהון השקיעו בע"מ

חדשים. שקלים

עו"ד אברהמי,      זיו
בא כוח השותפות

ישראל בנק מאת הודעות

שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים המטבע מחזור  על  שבועי וחשבון דין בזה

(20 במאי 2009): התשס"ט באייר כ"ו ביום העבודה בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום המחזור כל סך  א.
(20.5.2009) התשס"ט באייר כ"ו

38,215,857,603

ביום המחזור כל סך  ב.
(13.5.2009) התשס"ט באייר י"ט

38,176,602,439

(-) העליה או הירידה  ג.
האחרון השבוע במשך

39,255,164

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(20.5.2009) התשס"ט באייר כ"ו

38,215,857,603

(21 במאי 2009) התשס"ט באייר כ"ז

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________
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שבועי וחשבון דין
ישראל, התשי"ד-1954 חוק בנק לפי

מתפרסם התשי"ד-11954, ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
המוחזקים והנכסים המטבע מחזור  על  שבועי וחשבון דין בזה

(27 במאי 2009): התשס"ט בסיוון ד' ביום העבודה בסיום מולו

חדשים בשקלים

ביום המחזור כל סך  א.
(27.5.2009) התשס"ט בסיוון ד'

38,250,330,533

ביום המחזור כל סך  ב.
(20.5.2009) התשס"ט באייר כ"ו

38,215,857,603

(-) העליה או הירידה  ג.
האחרון השבוע במשך

34,472,930

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(27.5.2009) התשס"ט בסיוון ד'

38,250,330,533

(28 במאי 2009) התשס"ט בסיוון ה'

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________
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