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הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים
לפי חוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח 
ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי  התשנ"ה-21995,  הלאומי, 

מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי הוועדה לעררים:

פרופ' זאב גרוסוסר, ת"ז 005043930

ד"ר ליאון הלר, ת"ז 013634191

ד"ר יולאנה שוורץ, ת"ז 017076373

ד"ר אלכסנדר פרידמן, ת"ז 305821852

פרופ' משה זוננבליק, ת"ז 007707599

כ"ז באייר התשס"ט )21 במאי 2009(
)חמ 614—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי נכות 
רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-1984

לתקנות   19 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-21984, קבעתי 
כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי 

ועדה רפואית לעררים:

ד"ר רפאל סגל, ת"ז 67125179

ד"ר ניקולי קוסוב, ת"ז 304256977

פרופ' משה רופמן, ת"ז 005065883

י"ט באייר התשס"ט )13 במאי 2009(
)חמ 614—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל 
בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מועצת  להחלטת  ג'  שבפרק  ו–)ג(  15)א(  לסעיף  בהתאם 
מינהל  של  חלקו  שיעור  בדבר   ,534 שמספרה  ישראל  מקרקעי 
מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 
מיום כ"ח בסיוון התשנ"ב )29 ביוני 1992(1 )להלן - ההחלטה(, 

אני קובע ומודיע כדלקמן:

"המחיר היסודי" שבתוספת הראשונה להחלטה, החל ביום ט'   )1(
בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(, יהיה בשיעור האמור בסעיף 1 
של הודעתי2 מיום כ"ח באדר התשס"ט )24 במרס 2009( לגבי 

התקופה שהחלה ביום ז' בניסן התשס"ט )1 באפריל 2009(;

__________
1  י"פ התשנ"ג, עמ' 19.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4890.

הסכום הנקוב בסעיף 15)ג( של פרק ג' בהחלטה יהיה, החל ביום   )2(
ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009( 539,318 שקלים חדשים.

כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(
)חמ 719—3(  

ירון ביבי  
מנהל מינהל מקרקעי ישראל                     

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

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

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

)27 במאי 2009( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה - 

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

לכל אדם המנהל, המפעיל הפועל באירוע או המחזיק או מי   )2(
שהוא בעל חצרים במקום, למנוע את קיום האירוע או לא 
לאפשר את המשך קיומו בכתובת האמורה, או בכל כתובת 

אחרת בתחומי מדינת ישראל.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-2824(  

דניאל חדד  
המזכיר הביטחוני  

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

הודעה בדבר מיתקני הפקה
לפי סעיף 7)3( לתוספת השניה לחוק המים, התשי"ט-1959

לחוק  השניה  לתוספת   )3(7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המים, התשי"ט-11959, אני קובע כי מיתקן ההפקה עין שולמית 
שמספרו  גדי  עין  ההפקה  ומיתקן   ,55-005 הארצי  שמספרו 
הארצי 55-05, אשר נמצאים בחזקת קיבוץ עין גדי, הם מיתקנים 
שאם לא יופקו באמצעותם מים, יביא הדבר להמלחת המים או 
לפגיעה דומה באיכותם באופן שלא יהיה ניתן להשתמש בהם 
בעלות סבירה למטרות שהוגדרו ברישיון ההפקה של הקיבוץ 

)מס' 7571(.

י"ח בסיוון התשס"ט )10 ביוני 2009(
)חמ 3042—3(  

אורי שני  
__________             מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ז, עמ' 68.

הודעה בדבר העברת זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   76 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיע,  אני 
התשי"ב-11952, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, כי 

__________
1 ס"ח התשי"ב, עמ' 322.
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הרשיתי ביום ה' באדר התשס"ט )1 במרס 2009(, העברת זכויות 
הזכויות  שחלוקת  כך  ו–309/"מתן"2  308/"מיכל"2  ברישיונות 

לאחר ההעברה תהיה כדלקמן:

36.000%  NOBLE ENERGY MEDIT .LTD

28.750% ישראמקו נגב - 2, שותפות מוגבלת 

15.625% אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת 

15.625% דלק קידוחים, שותפות מוגבלת 

4.000% דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת 

                סך הכל        100.000%

ה' באדר התשס"ט )1 במרס 2009(
)חמ 629—3( 

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

2 י"פ התשס"א, עמ' 1312; התשס"ו, עמ' 4973.

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

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ב' בסיוון התשס"ט )25 במאי 2009( את תוקפו 
של הרישיון להפקת נפט מפצלי שמן פ"ש 8/"הדר"2 עד ליום 

כ"ז בסיוון התש"ע )9 ביוני 2010(.

ג' בסיוון התשס"ט )26 ביוני 2009(
)חמ 629—3( 

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2 י"פ התשס"ז, עמ' 3710.

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

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ח' בסיוון התשס"ט )31 במאי 2009( את רישיון 
308/"מיכל"2 עד ליום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(, לפי 

סעיף 18)ב()2( לחוק הנפט.

ח' בסיוון התשס"ט )31 במאי 2009(
)חמ 629—3( 

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2 י"פ התשס"א, עמ' 1312; התשס"ו, עמ' 4973.

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

בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, אני מודיע 
כי הארכתי ביום ו' בניסן התשס"ט )31 במרס 2009( את רישיון 
309/"מתן"2 עד ליום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(, לפי 

סעיף 18)ב()2( לחוק הנפט.

ז' בניסן התשס"ט )1 באפריל 2009(
)חמ 629—3( 

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2 י"פ התשס"א, עמ' 1312; התשס"ו, עמ' 4973.

הסמכת מנהל
לפי תקנות מחלות בעלי חיים )פסדים(, התשמ"א-1981

חיים  בעלי  מחלות  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  התקנות(,   - )להלן  התשמ"א-11981  )פסדים(, 
ת"ז  חאלק,  אל  עבד  מוחמד  הממשלתי  הווטרינר  הרופא  את 

5483391, למנהל לעניין התקנות, למעט תקנות 2 עד 5.

הסמכה זו תעמוד בתוקף כל עוד למוסמך יש רישיון לעסוק 
התשנ"א- הווטרינריים,  הרופאים  חוק  לפי  וטרינרית  ברפואה 
ממשלתי  וטרינר  רופא  בתפקיד  משמש  הוא  עוד  וכל   ,21991

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י' בסיוון התשס"ט )2 ביוני 2009(
)חמ 1367—3( 

משה חיימוביץ  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1 ק"ת התשמ"א, עמ' 919.

2 ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

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

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

מחלת הפה והטלפיים:

ביישוב תפוח ובכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ 
ברכה,  אריאל,  איתמר,  היישובים  זה  ובכלל  תפוח,  מהיישוב 

יצהר, מגדלים, מעלה לבונה, עלי ושילה.

ו' בתמוז התשס"ט )28 ביוני 2009(
)חמ 126—3( 

משה חיימוביץ  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

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

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

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

ת"י 1205 חלק 5 - התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם: מקלטים, 
מיוני 2009 בא ת"י 1205.5 ממרס 1996; 

ת"י 1205 חלק 8 - התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם: מערכות 
 1205.8 ת"י  במקום  בא   2009 מיוני  במים,  חום  להולכת 

מדצמבר 1998;

ת"י 1220 חלק 13 - מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות חזותי, 
מיוני 2009;

ת"י 4013 חלק 1 - התקני מגן נשימתיים: הגדרות של מונחים 
וסמלים, מיוני 2009 בא במקום המהדורה מדצמבר 1996;

ת"י 4013 חלק 2 - התקני מגן נשימתיים: מיון, מיוני 2009 בא 
במקום המהדורה מדצמבר 1996;

ת"י 4013 חלק 3 - התקני מגן נשימתיים: מונחי רכיבים, מיוני 
2009 בא במקום המהדורה ממרס 1998;

__________
1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ח, עמ' 22.
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ת"י 4013 חלק 4 - התקני מגן נשימתיים: רשימה של מונחים 
שקילים, מיוני 2009 בא במקום המהדורה מדצמבר 1996; 

ת"י 4013 חלק 9 - התקני מגן נשימתיים: מסכות לחצי הפנים 
ומסכות לרבע הפנים - דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 

בא במקום המהדורה מדצמבר 1996;

ומסננים  גז  נשימתיים: מסנני  מגן  - התקני   10 4013 חלק  ת"י 
משולבים - דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום 
התקנים ת"י 4013 חלק  10 מדצמבר 1996, ת"י 4013 חלק 19 

ממאי 1998 ות"י 4013 חלק 20 ממאי 1998;

 - פומית  מכללי  נשימתיים:  מגן  התקני   -  11 חלק   4013 ת"י  
דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

מדצמבר 1996;

ת"י 4013 חלק 12 - התקני מגן נשימתיים: מסנני חלקיקים - 
דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

מדצמבר 1996;

ת"י 4013 חלק 13.1 - התקני מגן נשימתיים: שסתומים למכלי 
גז - חיבורים מתוברגים פנימיים, מיוני 2009  בא במקום 

המהדורה ממרס 1998;

ת"י 4013 חלק 14 - התקני מגן נשימתיים: מכשיר נשימה עצמי 
במעגל סגור, הפועל באמצעות חמצן דחוס או חמצן-חנקן 
דחוסים - דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום 

המהדורה ממרס 1998;

ת"י 4013 חלק 15  - התקני מגן נשימתיים: תקני סינון המופעלים 
באמצעות מקור כוח הכוללים קסדה או ברדס - דרישות, 
ממרס  המהדורה  במקום  בא   2009 מיוני  סימון,  בדיקות, 

;1998

ת"י 4013 חלק 16 - התקני מגן נשימתיים: התקני סינון המופעלים 
באמצעות התקן עזר הניזון ממקור כוח, והכוללים מסכות 
הפנים  לרבע  ומסכות  הפנים  לחצי  מסכות  הפנים,  לכל   -
- דרישות, בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

ממרס 1998;

ת"י 4013 חלק 17.1 - התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות 
2009 בא במקום המהדורה  מיוני  חיבור מתוברג תקני,   -

ממאי 1998;

ת"י 4013 חלק 17.2  - התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות 
- חיבור מתוברג מרכזי, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

ממאי 1998;

ת"י 4013 חלק 17.3  - התקני מגן נשימתיים: תבריגים למסכות 
חיבור מתוברג M45X3, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

ממאי 1998;

ת"י 4013 חלק 18  - התקני מגן נשימתיים: מסכות סינון לחצי 
סימון,  בדיקות,  דרישות,   - חלקיקים  מפני  להגנה  הפנים 

מיוני 2009 בא במקום המהדורה מפברואר 1998;

להצלה  התקנים  נשימתיים:  מגן  התקני   -  23 חלק   4013 ת"י 
עצמית - התקני סינון בעלי ברדס למילוט מאש - דרישות 
בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום המהדורה מספטמבר 

.1998

לחצי  סינון  מסכות  נשימתיים:  מגן  התקני   -  25 חלק   4013 ת"י 
הפנים בעלות שסתומים, להגנה מפני גזים או גזים וחלקיקים 
- דרישות בדיקות, סימון, מיוני 2009 בא במקום המהדורה 

ממאי 1998.

כ"ג בסיוון התשס"ט )15 ביוני 2009(
)חמ 96—3( 

דורון טמיר  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת
הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

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

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים 

   חדשים

45,649ארנונה כללית
8,080מפעל המים

5,720עצמיות חינוך
346עצמיות רווחה

13,609עצמיות אחר
73,404סך הכל עצמיות

8,861תקבולים ממשרד החינוך
5,391תקבולים ממשרד הרווחה

620תקבולים ממשלתיים אחרים
1,080מענק כללי לאיזון

411מענקים אחרים ממשרד הפנים
16,363סך הכל תקבולי ממשלה

1,304תקבולים אחרים
    -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
91,071וכיסוי גירעון נצבר

5,040הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
96,111סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
96,111סך הכל הכנסות כולל מותנה

  צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

   חדשים

15,775שכר כללי
25,100פעולות כלליות

6,938מפעל המים
47,813סך הכל כלליות

10,262שכר עובדי חינוך
17,014פעולות חינוך
27,276סך הכל חינוך

2,279שכר עובדי רווחה
7,036פעולות רווחה
9,315סך הכל רווחה

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

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523; התשס"ט, עמ' 812.
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  צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

   חדשים

577פירעון מילוות מים וביוב
5,434פירעון מילוות אחר

6,011סך הכל פירעון מילוות

656הוצאות מימון

     -הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
91,071וכיסוי גירעון נצבר

5,040הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

96,111סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
96,111סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ד באייר התשס"ט )18 במאי 2009(
)חמ 360—3(  

שוקי אמרני  
הממונה על מחוז המרכז                               

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

לפי פקודת העיריות

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

)מעודכן( לשנת התקציב 2008 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

47,840,000ארנונה כללית
14,454,000מפעל המים

5,139,000עצמיות חינוך
1,073,000עצמיות רווחה

2,805,000עצמיות אחר
71,311,000סך הכל עצמיות

18,930,000תקבולים ממשרד החינוך
19,265,000תקבולים ממשרד הרווחה

2,214,000תקבולים ממשלתיים אחרים
35,613,000מענק כללי לאיזון

8,370,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
84,392,000סך הכל תקבולי ממשלה

11,200,000תקבולים אחרים
66,000הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
166,969,000וכיסוי גירעון נצבר

9,224,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

176,193,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
     -הכנסה מותנה

176,193,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים  צד ההוצאות

46,222,000שכר כללי
28,322,000פעולות כלליות

12,047,000מפעל המים
86,591,000סך הכל כלליות

17,419,000שכר עובדי חינוך
18,609,000פעולות חינוך
36,028,000סך הכל חינוך

6,723,000שכר עובדי רווחה
22,197,000פעולות רווחה
28,920,000סך הכל רווחה

450,000פירעון מילוות מים וביוב
14,227,000פירעון מילוות אחר

14,677,000סך הכל פירעון מילוות

946,000הוצאות מימון

15,000הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

167,000הוצאות בגין בחירות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
167,344,000וכיסוי גירעון נצבר

8,849,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

176,193,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
176,193,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט' בסיוון התשס"ט )1 ביוני 2009(
)חמ 360—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים                               

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת
הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

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

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
 באלפי שקלים 

   חדשים

441,000ארנונה כללית
700מפעל המים

24,535עצמיות חינוך __________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
__________

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

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
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   צד ההכנסות
 באלפי שקלים 

   חדשים

1,543עצמיות רווחה
132,447עצמיות אחר

600,225סך הכל עצמיות

171,771תקבולים ממשרד החינוך
78,726תקבולים ממשרד הרווחה

7,474תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

1,879מענקים אחרים ממשרד הפנים
259,850סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
860,075וכיסוי גירעון נצבר

75,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
935,075סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
935,075סך הכל הכנסות כולל מותנה

  צד ההוצאות
 באלפי שקלים 

   חדשים

190,811שכר כללי
196,747פעולות כלליות

    -מפעל המים
387,558סך הכל כלליות

149,000שכר עובדי חינוך
136,546פעולות חינוך
285,546סך הכל חינוך

22,940שכר עובדי רווחה
101,364פעולות רווחה
124,304סך הכל רווחה

    -פירעון מילוות מים וביוב
60,147פירעון מילוות אחר

60,147סך הכל פירעון מילוות

2,520הוצאות מימון

     -הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
860,075וכיסוי גירעון נצבר

75,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

935,075סך הכל הוצאות בלא מותנה

     -הוצאה מותנה
935,075סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ד באייר התשס"ט )18 במאי 2009(
)חמ 360—3(  

שוקי אמרני  
הממונה על מחוז המרכז                               

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, ההודעה 
ברצועה2  כלב  להחזיק  לא תחול החובה  אזורים שבהם  בדבר 

תתוקן כך שבסופה יבוא:

בהתאם   - המוכרז  לחוף  מדרום  עליה,  גבעת  חוף   )47("
לשילוט שיוצב בחוף".

י"ז בסיוון התשס"ט )9 ביוני 2009(
)חמ 3651—3( 

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

 2  י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194

  ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617 ועמ' 2930.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית עכו, בישיבתה מיום כ"ט בניסן התשס"ט 
)23 באפריל 2009(, את תמיר זיו, ת"ז 027443571, לחבר בוועדת 

ערר לארנונה, במקום דליה פיירמן2.

כ"ג בסיוון התשס"ט )15 ביוני 2009(
)חמ 265—3( 

שמעון לנקרי  
ראש עיריית עכו  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 י"פ התשס"ד, עמ' 2540.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  ד'  מיום  בישיבתה  כאבול  המקומית  המועצה  מינתה 
האמור  החוק  לעניין  ערר  ועדת   )2008 בדצמבר   31( התשס"ט 

בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

ראפע חמוד, ת"ז 5251502 - יושב ראש

ריאד אשקר, ת"ז 2346792 - חבר
ראפע מראד, ת"ז 58964875 - חבר.

כ"ב בסיוון התשס"ט )14 ביוני 2009(
)חמ 265—3( 

חסן בוקאעי  
ראש המועצה המקומית כאבול  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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הודעה בדבר תיאום סכומים
 לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, לפי תקנות מס קניה )טובין(, התשי"ג-1953,

ולפי תקנות הבלו על דלק, התש"ך-1960

המכס,  סוכני  לתקנות  42א  תקנה  המכס(,  תקנות   - )להלן  התשכ"ו-11965  המכס,  לתקנות  41)א(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, תקנה 23)ג( לתקנות מס קניה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס קניה(, 
תקנה 3)ג( לתקנות הבלו על דלק, התש"ך-41960 )להלן - תקנות הבלו על הדלק(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים 

להלן בטור ג' תואמו, והם החל ביום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים 
בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנות המכס

בעד שירות המצריך נוכחות פקיד 11)א()5(
מכס

365369

36,92837,354בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי16)א()1(

בעד אגרת רישיון חדש למחסן 16)ב()1(
לתצוגת רכב

10,35310,472

9899בעד תעודת מכס24)ב(

9899בעד מצהר מתוקן37

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון 37א
יבוא

9899

תקנות סוכני המכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

985996

בעד אגרת רישום או אישור פקיד 41)2(
רישוי

248251

486492בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

248251בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי42)2(

תקנות מס קניה

בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל 23)א(
לעניין החוק

9899

תקנות הבלו על הדלק

בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק 3)א()1(
אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

49,63150,203

ו' בתמוז התשס"ט )28 ביוני 2009(
)חמ 3-1464(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
1 ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשס"ט, עמ' 1782.

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשס"ט, עמ' 1782.

3 ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשס"ט, עמ' 1782.

4  ק"ת התש"ך, עמ' 618; התשמ"א, עמ' 378; י"פ התשס"ט, עמ' 1782.



ילקוט הפרסומים 5972, ט' בתמוז התשס"ט, 1.7.2009 4630

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
פורסמה  בדבר אישורה  - התכנית(, שהודעה  )להלן  הר/1900 
בזה  מוסרת   ,4022 עמ'  התשס"ג,   ,5222 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

מיקוםחלקי חלקהגוש

שד' נעמי שמר64196

642027

651821

הייעוד: דרך.

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

ח' בסיוון התשס"ט )31 במאי 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  הר/מק/2124  מס' 
2366, מוסרת  5509, התשס"ו, עמ'  פורסמה בילקוט הפרסומים 
 - )להלן  הרצליה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 

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

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6534, ח"ח 11, הייעוד: שצ"פ ודרך; המיקום: רח' אבן 
גבירול פינת שמואל הנגיד פינת וייצמן.

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

ח' בסיוון התשס"ט )31 במאי 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/996 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,57 עמ'  התשנ"ט,   ,4686
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  )רכישה לצורכי  ו–7 לפקודת הקרקעות   5
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה  הפקודה(,   -
בשל  כי  סבורה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה 
מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  הוראות 

עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
ובין  זכות  מכוח  בין  כך,  על  פיצויים  לקבל  ורוצה  האמורה 
פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל  שייגרם  מנימוק 
מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום 
ההנאה  טובת  על  או  זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו  הודעה 
אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו 
את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה 
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום 
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם 
ראיות   - מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל 

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

רמת גן, גוש 6127, חלקה 652 בשלמות.

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

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
חד/813  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3301 עמ'  התשנ"ב,   ,4007 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7731 -

מגרש לפי תב"ע
מס' חלקה סופי 
לאחר פרצלציה

שטח ההפקעה 
במ"ר

3268139

3369431

3470124

מגרש לפי תב"ע
מס' חלקה סופי 
לאחר פרצלציה

שטח ההפקעה 
במ"ר

357124

367223

377333

387450

397563

407686

417766

427870

437988

448088

4581105

468294

4783408

488463

5086118

5187240

5288243

5389340

5490373

5591372

5692304

5793264

5894226

5995265

6096312

6197328

6298298

6399267

64100120

91127480

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

כ"ו בסיוון התשס"ט )18 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/מק/2/533/ד 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הפרסומים 5854, התשס"ט, עמ' 12, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה הוד השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6454, ח"ח 205; הייעוד: שביל.

ברית  בני  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  השרון,  הוד   ,7

הרגילות.

ט"ז באייר התשס"ט )10 במאי 2009(
)חמ 3-2(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר פת/7/1268 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3299 עמ'  התשנ"א,   ,3908 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6361 - ח"ח 89, בשטח של 314 מ"ר, לדרך; 
ח"ח 90, בשטח של 391 מ"ר, לדרך.

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

כ"ו בסיוון התשס"ט )18 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/11/1  מס' 
מוסרת   ,451 עמ'  התשמ"ג,   ,2876 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3945, חלקות בשלמות 235, 239, 270, 284, 434.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

כ"ז באייר התשס"ט )21 במאי 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' רצ/מק/32/50/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט, עמ' 4075, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 74.

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

כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/23/1  מס' 

פורסמה בילקוט הפרסומים 3075, התשמ"ד, עמ' 2890, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7281, חלקה 154 בשלמות.

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

כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/76/22/1  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5883, התשס"ט, עמ' 1192, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 4243, ח"ח 33.

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

כ"ז באייר התשס"ט )21 במאי 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  בר/51  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1396, התשכ"ז, עמ' 4005, ובהתאם לתכנית לצורכי רישום /134
שורקות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2007
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת 

מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3739 -

שטח להפקעה בדונםחלקה

1590.036

1620.047

1650.058

1680.072

1710.068

שטח להפקעה בדונםחלקה

1740.064

1770.038

1950.033

1980.059

2010.057

2040.064

2070.068

2100.098

הייעוד: דרך.

ולבניה  לתכנון  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ברנר,  בגבעת  שורקות 

העבודה הרגילות, בימים א', ג', ה', בין השעות 13.00-8.30.

י"ט בסיוון התשס"ט )11 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג/6953 )להלן - 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
4201, התשנ"ד, עמ' 2775, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי  מעלה  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 18403, ח"ח 14; ייעוד השטח: שטח מבני ציבור, דרך, 
שטח ציבורי פתוח, דרך גישה; מקום: תרשיחא.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 ,1 אורנים  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בו בשעות  וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-9978030 מעלות, טל' 

העבודה הרגילות.

י"א בסיוון התשס"ט )3 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג/6953 )להלן - 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
4201, התשנ"ד, עמ' 2775, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי  מעלה  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

דרך,  ציבור,  מבני  ייעוד השטח: שטח   ;7 ח"ח   ,18400 גוש 
שטח ציבורי פתוח; המקום: תרשיחא.

 ,1 אורנים  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בו בשעות  וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-9978030 מעלות, טל' 

העבודה הרגילות.

י"א בסיוון התשס"ט )3 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' ג/10781 )להלן - 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
5073, התשס"ב, עמ' 2301, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נפתלי  מעלה  ולבניה 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 14130, ח"ח 21, 30, 31, 33, 48, 49, 51, 52, 55, 64-59, 
69-66, 72; גוש 14143, ח"ח 10-8, 25-23, 31-29; ייעוד השטח: 

דרך; המקום: גוש חלב.

 ,1 אורנים  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
בו בשעות  וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-9978030 מעלות, טל' 

העבודה הרגילות.

כ"ד בסיוון התשס"ט )16 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   623 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
967, התשכ"ג, עמ' 88, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5932, התשס"ט, עמ' 2973, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

חלקה 194 בשלמות בגוש 6962, בשטח של 16 מ"ר )לשעבר 
המופקע  כשהשטח  לתשריט  בהתאם   ,)6962 בגוש   115 ח"ח 

מתוחם בו בצבע אדום.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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יצחק  כיכר  העיריה,  נכסי  באגף  מופקד  התשריט  העתק 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  תל–אביב-יפו,  רבין, 

העבודה הרגילות.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   301 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
391, התשט"ו, עמ' 301, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
3884, התשנ"א, עמ' 2656, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

תוספת

מתוך  בקירוב  מ"ר   4,300 6134, בשטח של  בגוש   660 ח"ח 
 328 וח"ח   )6134 בגוש   499 ח"ח  )בעבר  מ"ר   15,986 של  שטח 
בגוש 6135 בשטח של כ–20,700 מ"ר מתוך שטח של 21,298 מ"ר 
)בעבר ח"ח 59 בגוש 6135( בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע 

מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית תא/2660 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,294 עמ'  התשס"א,   ,5028
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(, 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5915, התשס"ט, עמ' 2350, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

גוש שומה 7027, חלקה 13, בשטח של 588 מ"ר בשלמות, 
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתב"ע ל - שטחים מעבר 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  לירקון 
בזה  מצהירה   ,671 עמ'  התשי"ג,   ,278 הפרסומים  בילקוט 
 - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,2420 עמ'  התשס"ד,   ,5285 הפרסומים  בילקוט 
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תוספת

גוש 6636, חלקה 62 בשלמות, בשטח של 1,461 מ"ר, בהתאם 
לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

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

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2215, שינוי 
 ,2113  ,2061 301א,  מס'  מפורטות  ולתכניות   R/6 מס'  לתכנית 
465א,   ,531  ,608  ,724  ,767  ,1202  ,796  ,1205  ,1330  ,1692  ,1778
בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   3104/4 וש"צ  מתא/1805 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3988, התשנ"ב, עמ' 2620, 
תל–אביב- ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  יפו 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  __________)רכישה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
4861, התש"ס, עמ'  ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים   5 סעיפים 
2838, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6134, ח"ח 660, בשטח של 11,686 מ"ר מתוך שטח כולל 
מ"ר, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם   15,986 של 

בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

ט"ו בסיוון התשס"ט )7 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס' מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   10/110/02/19
פורסמה בילקוט הפרסומים 3572, התשמ"ח, עמ' 2850, מצהירה 
 - )להלן  חובב  רמת  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,3512 עמ'  התשס"ט,   ,5944 הפרסומים  בילקוט 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 100182, ח"ח 1, מס' מגרש 1, שטח ההפקעה 850 דונם; 
הייעוד: שטח לסילוק שפכי תעשיה.

כ"ג בסיוון התשס"ט )15 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

גיורא מיוחס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
 26/110/03/19 מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1641 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה רמת חובב )להלן - הוועדה(, בהתאם 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 

)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3512 עמ'  התשס"ט,   ,5944 הפרסומים 
והמוחלט של המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 100177, ח"ח 1, מס' מגרש 108/2, שטח ההפקעה 22.997 
דונם; הייעוד: בנייני ציבור.

כ"ג בסיוון התשס"ט )15 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

גיורא מיוחס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת חובב  

תיקוני טעויות
בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )1(
התשס"ט,   ,5956 הפרסומים  בילקוט  שפורסם   ,1943 ציבור(, 
עמ' 4066, במקום "תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/42/11/1" 
)ראשון לציון(, צריך להיות "תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/

מק/42/11/1".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה   )2(
 ,4949 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
התשס"א, עמ' 1094, לעניין תכנית מס' 11/115/03/3 )אשדוד(, 
בתוספת, בשורה של גוש חדש 2046, חלקה חדשה, במקום 

"32" צריך להיות "ח"ח 4".

)חמ 3-2(  

לצורכי  )רכישה  לפקודת הקרקעות   19 סעיף  לפי  בהודעה   )3(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4982, התשס"א, 
עמ' 2536, לעניין תכנית מס' 11/115/03/3 )אשדוד(, בתוספת, 
בשורה של גוש חדש 2046, במקום חלקה חדשה "32", צריך 

להיות "ח"ח 4".

)חמ 3-4(  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מק/4300יב".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' קרית 
הלאום, רח' הנשיא השישי, קואורדינטה רוחב Y: בין 219.325 
לבין 219.450, קואורדינטה אורך X: 632.600 לבין 632.750; גוש 

30156, ח"ח 133, 134.

ייעוד  ידי שינוי  מטרת התכנית: א( הרחבת דרך קיימת, על 
קביעת  ב(  חדשה;  ולדרך  למוסד  ומשטח  פתוח,  ציבורי  משטח 
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ג( קביעת 

הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדה וביטול הודעת 
אישור תכנית, וקביעת הודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה,  בזה  נמסרת 
בעיתונים  שפורסמה  מק/6889,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית 
ביום 25.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5402, עמ' 2859, התשס"ה, 
ועל ביטול הודעה בדבר אישור תכנית זו, שפורסמה בעיתונים 
והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   ,22.5.2009 ביום 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבניה 

מחוז ירושלים "תכנית מיתאר מקומית מס' מק/6889".

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המושבה היוונית, רח' יהושע בן נון 8, השטח הידוע כמתחם 
-220.550 אורך  קואורדינטות  שבין  השטח  היוונית,  הקהילה 

220.675, לבין קואורדינטות רוחב 630.025-629.950.

מטרת התכנית: א( קביעת בינוי לתוספות בניה בשטח הידוע 
כמתחם הקהילה היוונית, בהתאם לנספח בינוי: 1( קביעת בינוי 
לתוספות שתי קומות מעל אגפו הדרומי של הבניין הקיים במתחם 
יחידות  שתי  תוספת  לשם   ,)1 מס'  )בניין  אופייני  כבניין  המוגדר 
לתוספת  בינוי  קביעת   )2 היוונית;  הקהילה  אנשי  לשימוש  דיור 
בניין חדש בן שתי קומות בחלקו המזרחי של המתחם )בניין מס' 
5(, לשם תוספת 4 יח"ד לשימוש אנשי הקהילה היוונית; 3( קביעת 
של  המערבי  בחלקו  קומות  שתי  בן  חדש  בניין  לתוספת  בינוי 
המתחם )בניין מס' 6(, לשם תוספת 3 יח"ד לשימוש אנשי הקהילה 
כאמור;  הבניה,  לתוספות  מרביים  בניין  קווי  קביעת  ב(   היוונית; 
ג( קביעת הוראות בינוי ופיתוח, ותנאים למתן היתרי בניה בשטח; 
ד( ביטול ההוראה המאושרת בתכנית 2878 בדבר גדרות לשימור 
וקביעתן להעתקה; ה( קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים 

לעקירה.

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

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/4748יד".  )1(

רמת  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רחל, המתחם נמצא בין הרחובות, מצפון דרך 26, לפי תכנית 
מב/4748ב, וממזרח רח' החובל, השטח שבין קואורדינטות 
אורך 221.700 לבין קואורדינטות רוחב 828.500; גוש 30696 

מוסדר, חלקות 15-10 בשלמותן, ח"ח 29.

מטרת התכנית: א( שינוי במערך ייעודי קרקע לפי פירוט   
פתוח;  ציבורי  ולשטח  ב',  למגורים  מגורים  מאזור   )1 זה: 
ב', הכל במסגרת איחוד  2( משטח ציבורי פתוח למגורים 
קרקע;  ייעוד  כל  של  שטח  כל  בסך  שינוי  ובלא   וחלוקה 
ביטול  זה:  פירוט  לפי  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב( 
חדש  בינוי  וקביעת  במ/4748ב,  בתכנית  המאושר  הבינוי 
ובלא   1 מס'  לנספח  בהתאם  הכל  מגורים,  מבני  לבניית 
שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח; ג( קביעת קווי בניין 
 לבניה כאמור; ד( הגדלת מספר יחידות דיור מ–100 יח"ד 
 ל–104 יח"ד; ה( הגדלת מספר הקומות מ–5 קומות ל–8 קומות; 
כאמור;  הבניה  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ו( 
ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 
מחדש  וחלוקה  איחוד  בגין  הוראות  קביעת  ח(  בשטח; 

בהסכמת הבעלים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5786, התשס"ח, עמ' 2369.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12608".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' שייח   
 ;633.450  :Y קואורדינטה   ,222.000  :X קואורדינטה  ג'ארח, 

גוש 30514 )מוסדר(, חלקה 14 בשלמותה, ח"ח 7, 13.

 5 מגורים  מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
בשטח  מגורים  בנייני  שני  הקמת  התרת  ב(  א;  למגורים 
הקומות המרבי  מספר  הגדלת  ג(   ;30514 בגוש   14 חלקה 
משתי קומות ל–3 קומות; ד( קביעת שטח עם זיקת הנאה 
בתחום חלקות 3 ו–7 בגוש 30514 לטובת חלקה 14 בגוש 
מספר  קביעת  ה(  ולתחזוקתו;  לפיתוחו  והוראות  זה, 
30514 ל–5 יח"ד;  14 בגוש  יחידות הדיור המרבי בחלקה 
ביטול  ז(  חדשים;  בניין  קווי  וקביעת  בניין  קווי  שינוי  ו( 
שטח  הקצאת  בדבר   ,2591 בתכנית  שנקבעה  ההוראה 
לגינה ציבורית בתחום התכנית; ח( קביעת בינוי בהתאם 
לנספח בינוי; ט( קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; 

י( קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5872, התשס"ט, עמ' 567.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12643".  )3(

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה  בין  שטח   ,32 הנביא  שמואל  רח'   ישראל, 
מזרח:  קואורדינטה Y מערב  לבין   ,633.040 צפון:  דרום   X

221.420; גוש 30090 )מוסדר(, חלקה 4 בשלמותה, ח"ח 29.
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מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
מגורים 2 לאזור מגורים ב; ב( קביעת בינוי לתוספת בניה 
בקומה  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת   )1 זה:  פירוט  לפי 
בהתאם  בהן,  הקיימות  דיור  יחידות  הרחבת  לשם  א' 
בינוי  קביעת   )2 בשטח;  לקיים  ובהתאם  הבינוי  לנספח 
יחידות  הרחבת  לשם  הקיים  הבניין  מעל  קומה  לתוספת 
לנספח  בהתאם  שמתחתיה  בקומה  הקיימות  הדיור 
הבינוי. 3( מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה 
לבניה, כאמור;  בניין חדשים  קווי  ג( קביעת  מ"ר;   120  על 
מ"ר  ל–239.57  וקביעתם  בשטח  בניה  שטחי  הגדלת  ד( 
שטחי  מ"ר  ו–9.56  עיקריים  שטחים  מ"ר   230.01 )מתוכם 
קומות;  ל–3  קומות  מ–2  קומות  מספר  הגדלת  ה(  שירות(; 
כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ו( 
ז( קביעת הוראות בינוי, וקביעת תנאים למתן היתר בניה 

בשטח; ח( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5835, התשס"ח, עמ' 4119.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מחוז תל אביב    

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' קא/
תממ/341,  תממ/200ב,  מס'  מיתאר  לתכניות  שינוי  מק/189", 

קא/מק/122.

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

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

ד( הוספת ממ"ד לפי דרישות הג"א.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2008 ובילקוט הפרסומים 5797, התשס"ח, עמ' 2866.

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

האמורים פתוחים לקהל.
ישראל גל  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה אונו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  יהודה-אזור  אור  ולבניה 
מאא/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבניה 

מק/2028".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור, רח' האיכרים 21 
- גוש 6026, חלקה 128.

חלקה  לכיוון  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בפועל.  לבנוי  בהתאם  מ'  ל–3.20  מ'  מ–5   ,6026 בגוש   130 
בניין  בקו  קדמיים  במרווחים  שחיה  בריכת  הקמת  הסדרת  ב( 
0.50 מ' ושילובה בריהוט גן אמנותי; ג( הסדרת הקמת מבני עזר 
גן  בריהוט  ושילובם   0 בניין  בקו  צדדים  במרווחים  ופרגולות 
אמנותי; ד( הסדרת גובה גדר בחזית לרחוב האיכרים בהתאם 
אמנותי  גן  בריהוט  ושילובה  בפועל,  הרחוב  לאורך  לקיים 
פתח  פתיחת  ה(  הבית;  חזית  לעיצוב  ארכיטקטונית  והתאמה 

כניסה להולכי רגל )פשפש( מהרחוב.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור, שד' אליהו סעדון 122, אור יהודה, 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  לוועדה  ועותק   ,03-5388108  טל' 

תל אביב, רח' מנחם בגין 125, תל אביב.

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

שעליהן היא מסתמכת.
שלומית דוטן-גיסין  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

לתכניות מיתאר גב/258א, גב/מק/2002, גב/324, גב/170.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' גולומב 41 
- גוש 6161, חלקה 214 בשלמותה.

במגרש  ואחורי  קדמי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
בהתאם למצב הבנוי בשטח.

מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–3 מ'; ב( שינוי קו בניין אחורי מ–5 מ' ל–4.76 מ' בצד המערבי 
והמזרחי של המגרש, ול–2.94 מ' בקטע המרכזי של המגרש, הכל 
בהתאם למסומן בתשריט התכנית. במידה ויהרס הבניין וייבנה 
בניין חדש, קווי הבניין יחזרו ויהיו בהתאם למצב החוקי לפי 

האמור בתכנית זו.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
רח'  ההנדסה,  אגף  גבעתיים, משרד  ולבניה  לתכנון  המקומית 
שינקין 2, גבעתיים 53299. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית 

הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

גב/מק/528", שינוי לתכנית מיתאר גב/מק/2002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' יבניאלי 15 
- גוש 6156, חלקה 383 בשלמותה.

הבניה  ובקווי  במרתף  שינויים  התרת  התכנית:  מטרת 
לפרגולה ובריכה, על ידי: א( שינוי בליטת המרתף בקו המגרש 
הקדמי והבלטתו עד לגובה של 2.45 מ' במקום 0.8 מ' המותרים 
קו  הקטנת  ב(  עשן;  שחרור  ופתח  לחניה  כניסה  פתח  והתרת 
הבניין לצורך הקמת בריכה בחזית מ–4 מ' המותרים ל–2 מ', כפי 
המתואר בתשריט. ג( הקטנת קו הבניה לפרגולה בחזית מ–2.4 מ' 

המותרים ל–1.6 מ', כפי המתואר בתשריט.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5843, התשס"ח, עמ' 4504.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה גבעתיים, רח' שינקין 2, גבעתיים, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מושיק גולדשטיין  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעתיים  

מחוז חיפה    

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/מק/1396", שינוי לתכנית חד/1001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10035, 
חלקה 378 בשלמותה; גוש 10049, חלקה 375 בשלמותה.

מטרת התכנית: החלפת שטחים בין שצ"פ ברח' הנשיא 21, 
גוש   ,17 ברח' הנשיא  ומסחר  למגורים   ,378 10035, חלקה  גוש 
10049, חלקה 375, לצורך הסדרה משטחי חניה למבנה מגורים 
תוספת  ללא   ,378 חלקה   ,10035 גוש   ,21 הנשיא  ברח'  ומסחר 

בשטחי בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט, עמ' 4071.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

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

חכ/מק/17/ו/א", שינוי לתכניות חכ/17/א, חכ/17/ו, משח/18.

 - כרמל  עין  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 11772, חלקות 18-13 בשלמותן; גוש 11773, חלקות 4, 12 

בשלמותן.

של  המאושרת  המיתאר  תכנית  עדכון  התכנית:  מטרת 
קווי  שינוי  ב(  למגרשים;  חלוקה  א(  ידי:  על  כרמל,  עין  קיבוץ 
בניין; ג( שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ד( שינוי 
חלוקת שטחי בניה מותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך 
מגרשים  קביעת  ה(  בתכנית;  לבניה  הכולל המותר  כל השטח 

וזכויות בניה לבניית יחידות דיור קטנות בקיבוץ.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2936.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-8633448 15א', חיפה, טל'  פלי"ם 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
תכנית  להוראות  כפיפות  ק/368,  לתכנית  שינוי  ק/מק/368/ו", 

ק/316/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ביאליק, רח' 
דרך עכו 150 - גוש 11553, חלקה 7 בשלמותה.

יח"ד  מ–8.4  בחלקה  יח"ד  מספר  הגדלת  התכנית:  מטרת 
שטח  הגדלת  ללא  יח"ד,  ל–16  ק/368  תכנית  לפי  המותרות 

הבניה המותר.

בחלקה  המותרים  יח"ד  מס'  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יהיו 16 יח"ד; ב( שאר הוראות הבניה לפי ק/368, לרבות שטח 

הבניה המותר, גובה, מרווחים וכד' יישארו בעינם.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1464.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה קריות, רח' הגדוד העברי 4, קרית מוצקין, טל' 
04-8715291, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מעוניין  וכל   ,04-8616222 טל'  חיפה,   ,15 פלי"ם  רח'  חיפה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

שמואל סיסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה קריות  

מרחב תכנון מקומי שומרון

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

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

זכרון  מעיין,  נווה  ש/מק/343/א",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
יעקב.

נווה  יעקב,  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מעיין - גוש 11302, חלקות 62, 63, 89 בשלמותן; גוש 11322, 
גוש   ;91  ,88 חלקות 69-64, 86-74, 96-94 בשלמותן, ח"ח 

11323, ח"ח 26.

לתנאי  ופיתוח  בינוי  מפלסי  התאמת  התכנית:  מטרת   
השטח, וכבישים מתוכננים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5825, התשס"ח, עמ' 3688.

"תכנית מפורטת מס' ש/מק/1350", שינוי לתכנית ש/1.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רח' הנדיב   
30 - גוש 10105, חלקה 340 בשלמותה.

הבעלים;  בהסכמת  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת    
מינימלית;  חזית  גודל  הקטנת  ג(  בניין;  קווי  שינוי   ב( 
ד( הקטנת גודל מגרש; ה( תוספת יח"ד; ו( תוספת עד 6% 

בשטחי הבניה העיקריים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 281.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה שומרון, רח' המייסדים 52, זכרון יעקב, ובמשרדי 
הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית   הוועדה 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-8616252 טל'  חיפה,  15/ב, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי קירמאיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק/53/88", שינוי 

לתכניות הר/11/88, הר/11/88/א, הר/מק/50/88.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
משאבים 24, 26 - גוש 6455, חלקה 616.

מטרת התכנית: א( תוספת יחידת דיור, ללא תוספת אחוזי 
בניה, סך הכל יותרו 44 יחידות דיור; ב( מתן הקלה של 2.0% 
באחוזי הבניה לצורך שיפור הדיור, מתוך 4.5% שניתן לבקש 
 6 לקומה  ייווסף  הנ"ל  השטח   -  1.5% ביקשו  )בעבר  כהקלה 
בבניין הקיים כמתואר בנספח הבנוי בתשריט(; ג( יותרו חדרים 

על הגג בהתאם להוראות תכנית הר/1002.

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

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מס' כס/מק/ב/2/מה".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' בקעת 
הירח 15א' - גוש 7606, חלקי חלקה 179.

הקמת  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ידי:  על  למגורים,  המיועד  במגרש  פרטית  שחיה   ברכית 
א( קביעת קווי בניין אחורי וצדדיים לבריכה - 1 מ'; ב( קביעת 
 תנאים להיתר בניה; ג( קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה; 
הוראות  קביעת  ה(  המגרש;  פיתוח  בדבר  הוראות  קביעת  ד( 
בניין  קווי  בדבר  הוראות  קביעת  ו(  הבריכה;  תחזוקת  בדבר 

לבריכה ולמבנה העזר; ז( קביעת הוראות בדבר בטיחות.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כפר סבא  
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' נת/מק/81/229", שינוי לתכניות נת/7/400, 

נת/100/ש/1.

רח' אריה  נתניה,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
בן אליעזר 51 - גוש 8260, חלקה 84 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א( תוספת שטח עיקרי; ב( תוספת קומות; 
ג( תוספת יח"ד; ד( קביעת קווי בניין; ה( שינוי לבינוי; ו( הבלטת 

מרפסות עד 2 מ' מקו בניין קדמי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5835, התשס"ה, עמ' 4127.

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

פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/90/1209", שינוי לתכניות 17/1209,   )1(
פת/2000, פת/63/1209, פת/63/1209/א.

יוסף  רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אהרונוביץ 1, 3, 5, 7, 9, רח' ברנט זרח 8, רח' יעקב זרובבל 23 
- גוש 6355, חלקה 163 בשלמותה; גוש 6403, חלקות 19, 24 

בשלמותן.

ב(  בעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת   
וחלוקה  איחוד  ג( תכנית  בתכנית;  בניין הקבוע  קו  שינוי 

מחדש.

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/41/1216", שינוי לתכניות 2000,   )2(
במ/16/1216.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ' כפר   
גנים, רח' דוד בן גוריון - גוש 6712, חלקות 2, 3 בשלמותן; 

מגרש 2004 בשלמותו.

יח"ד,  ל–21  יח"ד  מ–20  יח"ד  מס'  הגדלת  התכנית:  מטרת   
ללא תוספת שטחים מותרים לבניה.

לתכניות  שינוי  פת/מק/108/1241",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
2000, פת/47/1241.

שכ'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
צדור רח' עמל 11, רח' שלמה מיכאליס 38-30 - גוש 6194, 
חלקות 63, 103, 107 בשלמותן, ח"ח 210; גבולות התכנית: 

שכ' צדור, הרחובות עמל ושלמה מיכאליס.

ו/או  ליישם  ו/או  לפרט  באה  זו  תכנית  התכנית:  מטרת   
בדבר  הוראות  קביעת  א(  כדלקמן:  מיתאר  תכנית  לשנות 
ו/או  קביעה  ב(  בהסכמה;  שלא  מחדש  וחלוקה  איחוד 
פירוט ו/או יישום הוראות הבניה באזור שיקום למלאכה; 
ג( שינוי תכנית בינוי; ד( הקטנת קווי בניין אחורי וצדדי 

)חלק( בשיעור של 10%.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, פתח תקוה, 
ה', בשעות  ג',  א',  בימים  קהל:  קבלת  03-9052284. שעות   טל' 
 ,03-9052286 טל'   .18.00-16.00 בשעות  ג'  ביום   ,12.00-8.30
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

רצ/מק/5/7/50/1", שינוי לתכנית רצ/7/50/1 בתוקף.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
האורנים 8, נחלת יהודה - גוש 3628, חלקה 89.

הבעלים.  בהסכמת  חלוקה  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קביעת חזית מינימלית 16 מ' במקום 18 מ'. ג. זכויות והוראות 

בניה עפ"י תכנית 7/50/1 בתוקף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.5.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1466.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9547577 טל' 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,   מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעונין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית 
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/
מק/2/10/74", שינוי לתכנית רח/10/74, כפיפות לתכניות רח/2000/
רח/ רח/מק/2000/ב/5,  רח/מק/2000/ב/3,  רח/מק/2000/ב/2,  ב/1, 

תמא/2/4.
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שדרת  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הקיבוצים 23 - גוש 3698, חלקה 97 בשלמותה.

הקיים  למבנה  הבניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
)לצפון(,  בניין אחורי  בקו  מ'   0.63 במחצית החלקה המערבית: 
העיקרי  השטח  הגדלת  ב(  למערב;  צדדי  בניין  לקו  מ'  ו–1.75 
ב–6% ללא כל שינוי בשאר זכויות והוראות הבניה; ג( קביעת 

זכויות והוראות בניה.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית זו באה לשנות קווי בניין 
בהתאם לקיים והגדלת השטחים העיקריים בתחום התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2938.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392293, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מס'  מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז 
רע/2000,  במ/2004,  לתכניות  וכפיפות  שינוי  רע/מק/2004/ט", 

בהתאם לתכניות רע/292/1/א, רע/מק/284/1/ב.

הרחובות  רעננה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עקיבא והירדן - גוש 6578, חלקות 83, 326, ח"ח 328.

הבעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:   מטרת 
ב( קביעת הוראות בניה: הגדלת מספר יחידות דיור ב–10 יח"ד, 
שינוי הוראות בינוי, הגדרת קווי בניין; ג( קביעת זיקת הנאה 
3006 במגרש  ולמגרש   ,3003 3004 במגרש  רכב למגרש  למעבר 

.3005

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
בעיתונים,למשרדי  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רח' השוק 6, רעננה, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7610516 טל' 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה רעננה  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
משמ/ שד/1/60/א,  שד/1/60,  לתכניות  שינוי  שד/מק/38/60", 

100)שד(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה ירק - גוש 6821, 
חלקה 72 בשלמותה.

צדי-מערבי  נקודתי  בניין:  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
יהיה 2.41 מ' עד 2.67 מ' במקום 4 מ', נקודתי צדי-מזרחי יהיה 

2.58 מ' במקום 4 מ'; ב( שאר קווי הבניין ללא שינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5915, התשס"ט, עמ' 2366.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה דרום השרון, ת"ד 500, נווה ירק, טל' 03-9000560, 
ולבניה מחוז המרכז, שד'  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

ולבניה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:

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

 - בצרה  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
גוש 8976, ח"ח 18; שטח התכנית: 9,485 מ"ר.

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

הוראות בינוי.

שינוי  חש/מק/20/28",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית חש/5/28.

 - חרוצים  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
גוש 12542, חלקות 48, 49; שטח התכנית: 738 מ"ר.

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

בשטחים עיקריים עד 50% ממגרש 48 למגרש 49.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,60990 שפיים  קיבוץ  השרון,  חוף  ולבניה  לתכנון   המקומית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-9596505 טל' 
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 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה 72430, 
טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ממ/מק/ ממ/מק/2/3098,  לתכניות  שינוי   ממ/מק/1/11/3098", 

12/3098, ממ/3098, ממ/מק/1/3169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל - גוש 
6392, חלקות 49-45.

ללא  רישום  לצורכי  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.7.2007 ובילקוט הפרסומים 5697, התשס"ז, עמ' 3757.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

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

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

לתכניות ממ/ שינוי  מס' ממ/מק/1551",  מפורטת  "תכנית   )1(
במ/2/140, ממ/2/1418, ממ/825.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, גוש 4040,   
חלקה 394 בשלמותה, ח"ח 14, 22-20, 25, 26, 85, 93, 155, 

.549-547 ,383-381

מטרת התכנית: א( שיפור מערך התנועה והבטיחות ברח'   
ז'בוטינסקי ובתוואי הרכבת באמצעות הפרדה מפלסית בין 
ז'בוטינסקי ואת הקמת מבני דרך  מסילת הברזל לבין רח' 
)מנהרות, גדרות, קירות תומכים ו/או גשרים(; ב( הרחבת 

דרך בתוואי מאושר בתכנית בת–תוקף.

עיקרי הוראות התכנית: א( בתחום הדרך הקיימת והמוצעת   
לרבות  דרך,  מבני  הקמת  תותר  הרכבת  רצועת  ובתחום 
קירות תומכים, מנהרות, גדרות, מיתקני תשתית ותאורה 
קיימת כמסומן  דרך  ב( הרחבת  בנספח התנועה;  כמפורט 
בתשריט; ג( התכנית כוללת הוראות תכנית מפורטת וניתן 

להוציא מכוחה היתרי בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.8.2006 ובילקוט הפרסומים 5572, התשס"ו, עמ' 4839.

ממ/ לתכנית  שינוי  ממ/מק/5163",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
.5024

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה, רח' גבעון   
32, 34 - גוש 6720, חלקה 320 בשלמותה.

ללא  בניה  מגרשי  ל–4  חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  מטרת   
הסכמת הבעלים; ב( קביעת קו בניין צדי שמאלי ל–2.50 מ' 
למגרש 103; ג( קביעת קו בניין צדי ימני ל–1 מ' למגרש 101; 
ד( קביעת זיקת הנאה ברוחב של 1.50 מ' במגרש 103 לזכות 

מעבר למגרש 101.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 455.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9302051/2-3 טל' 
ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים א', ג', ה', בשעות 12.00-08.00, 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גיא קב-ונקי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שהם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 
מופקדת "תכנית מפורטת מס' שה/מק/30", שינוי לתכניות גז/

במ/10/69, גז/במ/9/69, שה/מק/11/69, שה/מק/24.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שהם, שכ' גבעולים, 
רח' עמק איילון/תפן - גוש 6850, חלקה 127; שכ' רקפות, ליד 
מכבים  רח'  רקפות,  שכ'   ,143 חלקה   ,6859 גוש   - גזית  רחבת 
מעל פינת צורן - גוש 6859, ח"ח 155; מגרשים 5313-2, 5323, 

8300-2 בשלמותם.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים, כאשר אין 
בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, ובלא שינוי 

בסך השטחים המותרים לבניה; ב( שינוי בקווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שהם,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   בעיתונים, 
רח' האודם 63, ת"ד 1, שהם, טל' 03-9723060. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 

רח' הרצל 91, רמלה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
גיל ליבנה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שהם  
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נהריה  ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/90", שינוי 

לתכניות ג/8401, נה/פרצ/12.

דרך  רח'  נהריה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העצמאות/פינת שד' בן צבי - גוש 18146, ח"ח 437, 442, 447, 
471; גוש 18161, חלקה 140 בשלמותה, ח"ח 37, 139, 142, 147, 

148, 150, 153; מגרשים 4-2 בשלמותם מתכנית ג/8401.

מרכז  להקמת  תכנונית  תשתית  יצירת  התכנית:  מטרת 
למגורים  משימוש  בניה  אחוזי  העברת  א(  ידי:  על  מסחרי, 
המותר  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  מסחריים,  לשימושים 
ייעוד  בכל  לבניה,  המותר  שהשטח  ובתנאי  בתכנית  לבניה 
שינוי  ללא  וחלוקה  איחוד  ב(  מ–50%;  ביותר  יגדל  לא  קרקע, 
בשטח של כל ייעוד קרקע; ג( שינוי קווי בניין צפוני-קדמי מ–
1.70 מ' ל–10 מ' בעבור המבנה, ו–0.0 מ' בעבור גגונים, ארקדות 

וחניון תת–קרקעי; ד( שינוי הוראות הבינוי ותכנית בינוי.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
אורן סודאי  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נהריה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/067/5626", שינוי לתכנית ג/5626.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש 13940, 
חלקה 74.

הקבועים  בניין  קווי  בהוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בתכנית ג/5626; ב( שינוי בהוראות בינוי ליח"ד בלא שינוי בסך 
כל שטחן; ג( תוספת יחידת דיור במגרש; ד( תוספת 6% לסך כל 

שטח מותר; ה( הגדלת תכסית ב–6%.

בילקוט  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
הפרסומים 5786, התשס"ח, עמ' 2377.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע  ולבניה  לתכנון 

הגלילית, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  כפיפות  גא/מק/12/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/6794, ג/984.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12207,   
חלקות 22, 108, 109 בשלמותן, ח"ח 105; גוש 12210, חלקה 

8 בשלמותה, ח"ח 80.

ושינוי  הסכמה,  ללא   109 חלקה  חלוקת  התכנית:  מטרת   
בקווי בניין בעבור בניה קיימת בלבד.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/88/08", שינוי לתכנית ג/984,   )2(
כפיפות לתכנית ג/6794.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12208,   
חלקה 14 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית והרחבת   
דרך.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
 .04-9502021 טל'   ,505 ת"ד  שפרעם,  אלונים,  גבעות  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/29/08", שינוי לתכניות ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10286, 
ח"ח 6; מגרש B/6/1 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית והרחבת 
דרך.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5906, התשס"ט, עמ' 1972.



ילקוט הפרסומים 5972, ט' בתמוז התשס"ט, 1.7.2009 4646

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גולן

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

ולבניה גולן מופקדות תכניות אלה:

שינוי  גו/מק/01/5729",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית ג/5729.

גוש   - ומקומם: פארק הירדן  השטחים הכלולים בתכנית   
201000, ח"ח 5.

מטרת התכנית: הסדרת מגרש 1א לחניון לינה בתחום שטח   
פארק  ג/5729,  המאושרת  בתכנית  נופש  לאזור  המיועד 
הירדן דרום, על ידי ניוד זכויות בניה ממגרש 5 טרופילנד 

למגרש 1א, חניון לילה.

שינוי  גו/מק/02/13585",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית ג/13585.

גוש   - גולן  מרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
202000, ח"ח 13.

מטרת התכנית: א( החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים א';   
ב( ביטול קטע מדרך 17, על ידי החלפת שטחים בין שצ"פ 

לדרך; ג( התכנית בסמכות הוועדה המקומית.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,13 ת"ד  גולן,  אזורית  מועצה  גולן,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .04-6969711/2 טל'   ,12900 קצרין 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 
 ,17511 עילית  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קרית   הצפון, 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גולן

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

מס' גו/מק/03/12335", שינוי לתכנית ג/12335.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נאות גולן - גוש 200001, 
ח"ח 2.

מגרשי  של  ובמיקום  בגאומטריה  שינוי  התכנית:  מטרת 
מגורים קיימים 189-187 בשכונה החדשה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3599.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכן במשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גולן  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

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

הגליל המזרחי מופקדת "תכנית מס' מק/גמ/323/11752".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סולם - גוש 17114, 
ח"ח 2; מגרש 16.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדדי ואחורי.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
אלכס שפול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

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

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/181", שינוי לתכניות ג/14457,   )1(
גע/מק/154

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הגושרים - גוש 13292,   
ח"ח 6, 8, 10, 17.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2461.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/184", שינוי לתכניות ג/4917,   )2(
ג/7551, כפיפות לתכניות ג/12997, ג/7551, תואמת לתכנית 

.458
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית הלל - גוש 13126,   
מתכנית  בשלמותו   123 מגרש   ;4 ח"ח  בשלמותה,   5 חלקה 

ג/7551.

מטרת התכנית: א( איחוד חלקה וחלוקה מחדש בהסכמה;   
ב( שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג/7551; ג( שינוי גודל 
מגרש שמותר להקים עליו בניין; ד( הגדלת מספר יחידות 
בריכת שחיה  תוספת  ה(  ג/7551;  בתכנית  הקבועות  דיור 

ומכון כושר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2461.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
04-6816372, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, ת"ד 595, טל' 04-6508508, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  התחתון  הגליל  ולבניה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבניה   לתכנון 
לתכניות  כפיפות  ג/4329,  לתכנית  שינוי  גת/מק/3/4329", 

ג/10988, ג/13618.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שרונה - גוש 
15128, ח"ח 1; גוש 15129, ח"ח 1; מגרש 27 בשלמותו.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל 
של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי בקו בניין; ג( שינוי של הוראות 

בדבר בינוי אדריכלי )תכסית קרקע(.

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 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6628210 טל' 
נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי דותן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

מק/33/2007", כפיפות לתכניות ג/בת/214, חא/מק/9/2004.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשיה בר לב 
- גוש 18508, חלקות 39, 76-41 בשלמותן, ח"ח 40; גוש 19618, 

חלקות 54-37 בשלמותן, ח"ח 78.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים במטרה ליצור 
שני מתחמי פיתוח עיקריים, לתעשיה ותעסוקה נקיה, על ידי: 
ג/בת/214,  וחלוקה של מגרשים הכלולים בתכניות  א( איחוד 
כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  אין  שבו  באופן  חא/מק/9/2004 
ייעוד קרקע, למעט האמור בסעיף להלן; ב( שינוי בהוראות לפי 
תכנית בינוי בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ג( שינוי בקווי 
עמודים  קומת  תוספת  ד(  ג/בת/214;  בתכנית  הקבועים  בניין 

לבניינים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 290.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9879610 טל'   ,5 ת"ד  מערבי,  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבניה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, טל' -04
6508503, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

יהודה שביט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מק/יז/10/3657", שינוי לתכנית ג/3657.

 - המושבה  יקנעם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 11091, חלקה 10 בשלמותה.

מטרת התכנית: פיצול נחלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 458.

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

פתוחים לקהל.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
גלג/5/09/12908", שינוי  "תכנית מפורטת מס'  לב הגליל מופקדת 

לתכניות ג/1232, ג/12908, ג/6757.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא - גוש 19425, 
ח"ח 49.

למסומן  בהתאם  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
מ';  ל–4  נפרדים  בניינים  שני  בין  מרחק  קביעת  ב(   בתשריט; 
ג( איחוד בהסכמת הבעלים; ד( הגדלת תכסית הבניה ל–46% 

במקום 36%.

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

ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מנחם עירון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 5/מע/מק/16/7468", 

שינוי לתכנית 5/ג/7468.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: איכסאל - גוש 16927, 
ח"ח 32, 34, 46.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי ואחורי.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 4/מע/מק/

51/6429", שיני לתכנית 4/ג/6429.

 ,16881 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 51.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי באחוזי בניה 
מגרש  גודל  הקטנת  ג(  המותר;  הכל  מסך  חריגה  ללא  בקומה 

מינימלי; ד( הגדלת מס' יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2943.

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

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מג/מק-5/2009",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/12402.

מעלות-תרשיחא,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזור תעשיה פארק קורן - גוש 18755, חלקות 15, 43 בשלמותן, 

ח"ח 9, 37.

קדמי  בניין  קו  א(  בניין:  בקווי  שינוי   )1 התכנית:   מטרת 
מ'  מ–8  למגרש  כניסה  מדרך  בניין  קו  ב(  מ';  ל–4  מ'   מ–5 
אחורי  בניין  קו  ד(  מ';  ל–4  מ'  מ–8  צדדי  בניין  קו  ג(  מ';   ל–0 
שינוי  מגרשים,  ל–2   15 לחלקה  מחדש  חלוקה   )2 מ';  ל–4  מ–8 

מיקום דרך הכניסה לחלקה, ללא שינוי בשטח כללי.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9979659
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

ת"ד 595, נצרת עילית 17000.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי שמחון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  
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מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית נקודתית מס' מנ/מק/0809", שינוי 

לתכנית ג/6296.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעיליא - גוש 18674, 
חלקה 22 בשלמותה, ח"ח 132.

הגדלת  ב(  מינימלי;  מגרש  הקטנת  א(  התכנית:  מטרת 
תכסית קרקע; ג( הקטנת קו בניין קדמי וחלוקה בהסכמה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, טל' 04-9978030. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית   ,595 ת"ד  הצפון,   מחוז 

טל' 04-65085080.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
שינוי  שג/מק/20/07",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

לתכניות מאושרות ג/6769, ג/1933.

 ,19733 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 141 בשלמותה.

בניה  בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
קיימת בחלקה 141, ללא שינוי בזכויות הבניה. קווי הבניין יהיו 

בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט בלבד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2582.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשקלון  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 4/מק/2204", שינוי 

לתכנית 123/101/02/4.

רמת  שכ'  אשקלון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח   ,1935 גוש   ;44 ח"ח   ,374 גוש   - היין  דרך  רח'   כרמים, 
19-16, 44, 64; 1966, ח"ח 35-33, 53; מגרשים 310-305 בשלמותו 

מתכנית 123/101/02/4.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד מגרשים, שינוי בקווי בניין, 
שינוי בבינוי, שינוי בגובה מבנים במגרשים למגורים מיוחד.

מטרת התכנית: א( יצירת 3 מגרשים במקום 6 מגרשים, על 
ידי איחוד; ב( שינוי קו בניין צדדי: 4.5 מ' במקום 5 מ', אחורי 
בינוי;  שינוי  ג(  מ';   5 במקום  מ'   3.6 בתשריט:  כמסומן   נקודתי 
ד( שינוי גובה: 9 קומות על עמודים במקום 7 קומות + קומת 

גג חלקית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חדשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
נפתי,  מרכז  אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבניה  לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6792366 טל'  אשקלון, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, 

קרית הממשלה, באר שבע, טל' 08-6263784.

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

שעליהן היא מסתמכת.
בני וקנין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 5/מק/2324", שינוי לתכנית 28/104/03/5.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' סעדיה   
מלל 2, אזור תעשיה דרך חברון - גוש 38055, ח"ח 2.

 ,28 מס'  מגרש  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
באזור לבנייני ציבור, על ידי הסדרת קווי בניין.

"תכנית מס' 5/מק/2498", שינוי לתכנית 10/162/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' בראזני 9,   
שכ' רמות אוניברסיטה - גוש כ.ב. 6, ח"ח 1.
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מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, אזור מגורים א', מגרש   
סטנדרטיות,  תוספות  בעל  חד–משפחתי  פרטי,  בית   ,59  מס' 
בינוי  שינוי  ב(  מחסן;  בעבור  בניין  בקווי  שינוי  א(  ידי:  על 

סטנדרטי בקומת קרקע ובקומה א', ושינוי מיקום מחסן.

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

טל' 08-6463656.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

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

"תכנית מס' 5/מק/2350", שינוי לתכנית 201/03/5.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רמות רכס,   
רח' האוזנר 23, 31 - גוש 38365 )בהסדר(.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, מגרשים מס' 639,   
640, אזור מגורים ג', על ידי: א( שינוי חלוקת שטחי הבניה 
המותר  השטח  כל  בסך  שינוי  ללא  בתכנית,  המותרים 
 639 ממגרש  מ"ר(   57( עיקריים  שטחים  העברת   )1 לבניה; 
למגרש 640; 2( העברת שטחי שירות שאינם למטרת חניה 
מתחת לקרקע אל מעל לקרקע בשני המגרשים; ב( הגדלת 
מספר יחידות דיור - הוספת יחידת דיור אחת במגרש 639 
התכנון  חוק  לפי  להיתר  בהקלה  שניתנו  יח"ד  ל–3  נוסף 
והבניה, סך הכל 40 יח"ד במקום 36 יח"ד; ג( שינוי בקווי 

בניין קדמיים למרפסות זיזיות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.9.2006 ובילקוט הפרסומים 5509, התשס"ו, עמ' 2373.

"תכנית מס' 5/מק/2485", שינוי לתכנית 1/199/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' ש' עמיצור 32 - גוש 38371 )בהסדר(.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, רח' עמיצור, מגרש   
הכולל   ,32 מס'  בית  בעבור  א',  מגורים  אזור  39א,   מס' 
6 יח"ד, על ידי: א( שינוי בקו בניין בעבור מצללה; ב( שינוי 
במקום  מהבית  נפרד  מחסן  לבניית  בינוי  בדבר  הוראות 

מחסן המותר כחלק בלתי נפרד מהבית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1471.

 ,3/134/03/5 לתכניות  שינוי  5/מק/2497",  מס'  "תכנית   )3( 
.12/134/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
נוי, רח' הדר 11 - גוש 38255, חלקות 3, 14.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, מגרש מס' 12א, על   
ידי שינוי בקווי בניין, בין השאר למדרגות חיצוניות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2946.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 1, באר שבע, 
טל' 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

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

30/מק/3027", שינוי לתכנית 2/129/03/10.

גוש   - עידן  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
39062, ח"ח 1.

המגרשים  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
525א ו–526א למגרש 525ב; ב( שינוי בקווי בניין נקודתיים, וניוד 
הסדרת  לאפשר  כדי  ייעוד  באותו  לשימוש  משימוש  שטחים 
וחלוקה מחדש של  איחוד  א(  ידי:  על  קיימים,  למבנים  רישוי 
הבעלים;  כל  בהסכמת  526ב  למגרש  ו–526   525  מגרשים 
ב( קביעת הוראות בניה על ידי: 1( שינוי קו בניין נקודתי למגורים 
 אחורי )דרום מזרחי( ממצב הקיים - 5 מ' ל–3 מ' במגרש 525ב; 
מ'  מ–5  חקלאי  למבנה  מערבי  צפון  נקודתי  בניין  קו  שינוי   )2 
למגורים  נקודתי  בניין  קו  שינוי   )3 525ב;  במגרש  מ'  ל–4.34 
במגרש  מ'  ל–4.90  מ'  מ–5  קיים  ממצב  מערבי(  )צפון  אחורי 
526ב במצב מוצע; 4( שינוי קווי בניין קדמי מזרחי למבני עזר 
במגרש 526ב מ–0 מ' לקו בניין ל–1 מ' נקודתי; ג( ניוד שטח של 
99 מ"ר ממגורים למבנים חקלאיים בחלקה 526ב, ניוד שטח של 
 45 מ"ר ממגורים למגורי עובדים בחלקה 526ב, ניוד שטח של 
70 מ"ר ממגורים ליחידות נופש בחלקה 526ב; ד( שינוי בדבר 

בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.5.2008 ובילקוט הפרסומים 5818, התשס"ח, עמ' 3477.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ספיר,  מרכז  ערבה,  ד"נ  תיכונה,  ערבה  ולבניה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6592216

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עזרא רבינס  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
7/מק/2089",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 1/360/03/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חוות תל מפסח )חוות 
אבניר( - גוש 259 מוסדר, ח"ח 14-11, 21.
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שינוי  ללא  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע ובלא תוספת בזכויות הבניה 
למגורים  המיועדים  הבניה בשטחים  לצורך הסדרת  הקיימות 
התמרון;  לרחבת  בסמוך   1 מס'  דרך  הרחבת  ב(   ולחקלאות; 

ג( שינוי בקו בניין קדמי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. שעות קבלת קהל, בימים 
ב'-ד', בין השעות: 12.30-8.30, יום ה', 15.00-12.00. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי  סעיף 100 לחוק, רשאי 
של  פרסומה  ממועד  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 ,50 ת"ד  איבים,  חוות  שמעונים,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
שדרות, טל' 08-6899696. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
למשרדי למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, 
שדרות,   ,50 ת"ד  הנגב,  שער  אזורית  מועצה  איבים,   חוות 

טל' 08-6899696.

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

שעליהן היא מסתמכת.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שמעונים  

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה תמר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
לתכנית  שינוי  10/מק/1026",  מס'  "תכנית  מופקדת  הדרום 

.4/112/02/10

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נוה זוהר - גוש 100146, 
ח"ח 2, 6.

כל הבעלים  וחלוקה בהסכמת  איחוד  א(  מטרת התכנית: 
בכל תחום התכנית; ב( עדכון המסגרת התכנונית להמשך פיתוח 
אזור תעשיה ומלאכה זעירה, נוה זוהר; ג( תכנית שמכוחה ניתן 

להוציא היתרים או הרשאות.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה תמר, נוה זהר, טל' 08-6688841. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז הדרום, קרית הממשלה, משרד הפנים, רח' התקוה 4, באר 

שבע, פקס' 08-6263781.

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

שעליהן היא מסתמכת.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה תמר  

הודעות בדבר בקשה להצהרת מוות

ה"מ 008/09

בעניין: הצהרת מותה של מריה וולף,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בסיוון  י"ב  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
)4 ביוני 2009(, הגישו ברוך פוגלמן, מרח' הפרסה 47, תל אביב 
לוועדת  בקשה  סבא,  כפר   ,16 ביאליק  מרח'  טאובין,  וריבה 
נספי השואה  של  נכסים  לחוק   27 סעיף  פי  על  ערר שהוקמה 
)השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, התשס"ו-
2006 )להלן - החוק(, להצהיר על היותה של מריה וולף נספית 

השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 009/09

בעניין: הצהרת מותם של המפורטים להלן: 1. אייזק ושני 
 ילדיהם הנוספים של אברהם ופסה לנדסמן; 2. אדלה גרוסמן;
ובנה;  גולדרינג  נדיה   .5 גרוסמן;  חנוך   .4 גרוסמן;  איידל   .3 
6. אלטה קלפקרצ'יק; 7. הירש קלפקרציק; 8. אברהם וולף )זאב( 
גרוסמן;  9. חנה גרוסמן; 10. לייזר לנדסמן; 11. גיטל לנדסמן; 12. 

מרים לנדסמן; 13. דוד  לנדסמן,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בסיוון  י"ח  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
)10 ביוני 2009(, הגישו אברהם גרוסמן, מרח' הגדוד העברי 6, 
פוקס,  ורוזה  חולון   ,42 ז'בוטינסקי  מרח'  גרוסמן,  שפרה  חולון, 
שהוקמה ערר  לוועדת  בקשה  חיפה,   ,58 בלום  ליאון   מרח' 
על פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים 
 - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(,  סיוע  למטרות  והקדשה 
סעיף  לפי  נספי השואה  הנ"ל  היותם של  על  להצהיר  החוק(, 

30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 11/09

בעניין: הצהרת מותו של מאייר יאן האנס,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בסיוון  כ"ג  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
 ,120/7 לבנים  יד  מרח'  דניאל,  מאייר  הגיש   ,)2009 ביוני   15(
חיפה, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
היותו  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(, 

של מאייר יאן האנס נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6190/09

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

ובעניין פירוק חברת פטריוט - בתי קפה ומסעדות בע"מ, ח"פ 
.51-154406-6

והמבקש: אלברט אפללו, ת"ז 068412378, ע"י ב"כ עו"ד דורון 
לנגה ואח', מרח' רמב"ן 32, ירושלים 92268.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2009 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.8.2009 בשעה 

.13.00

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

דורון לנגה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2976/08

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

ח"פ בע"מ,  מתכת  עבודות  פליבה  חברת  פירוק   ובעניין 
51-019038-2, מרח' אליהו איתן 30, ראשון לציון.

והמבקש: רותם אליהו, ת"ז 008862682, ע"י ב"כ עו"ד הראל 
דהן, ממגדלי עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 17, תל אביב 67021, 

טל' 03-7540505, פקס' 03-7540504.

בקשה  הוגשה   22.12.2008 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 28.12.2009 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.12.2009 בשעה 

.13.00

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

הראל דהן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1525/09

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

ובעניין פירוק חברת גריפ טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 51-211772-2.

רונן  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,032079154 ת"ז  אמיר,  הראל  והמבקש: 
פרידמן, מרח' ההגנה 13, רחובות 76210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.3.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2009 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 17.11.2009.

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

רונן פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1817/09

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

ובעניין פירוק חברת יד לכל מסגרת בנין בע"מ, ח"פ  51-242748-5.

והמבקש: דיאב פריד, ע"י ב"כ עו"ד יוסף שגיא, מרח' התקופה 
14, ירושלים 92628.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.4.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.11.2009 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.11.2009, בשעה 

.19.00

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

יוסף שגיא, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2121/09

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

ובעניין פירוק חברת קומפ וייז בע"מ.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.12.2009 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.12.2009 

בשעה 13.00.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 8975-06-09

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

ח"פ בע"מ,   )1998( לבניין  חברה  פרנץ  חברת  פירוק   ובעניין 
51-258092-9, מרח' סוקולוב 39, נהריה 22425,

ח"פ בע"מ,  לבנין  אלומיניום  ונטורה  הנרי   והמבקשת: 
51-200459-9, מרח' החרושת 52/21, אזור תעשיה קרית ביאליק, 
ע"י ב"כ עו"ד נפתלי נשר ו/או שלומית )רענן( נשר ו/או רועי 
 ,04-8677565 טל'   ,33101 חיפה   ,4 לוין  מרח' שמריהו  גמליאל, 

פקס' 04-8672990.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2009 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.9.2009, 

בשעה 9.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נפתלי נשר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 384/09

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

ח"פ בע"מ,  ערביה  אחמד  בני  חברת  פירוק   ובעניין 
51-407522-5, מדיר חנא 18248.

והמבקשת: קוניאל אנטוניו ישראל בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד סבינה 
מאייר, מרח' המרד 25, מגדל הסחר, קומה 9, ת"ד 50387, תל אביב 

.61500

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.9.2009 בשעה 14.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 26.8.2009 

בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סבינה מאייר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5278/09

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

ח"פ בע"מ,  אור  מי   -  2000 צנרת  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-302869-6

והמבקש: ניקולאי סבוצ'קין, ע"י ב"כ אלכסנדר ספינרד ואח', 
מרח' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, בניין משולש, קומה 28, תל 

אביב, טל' 03-6961211, פקס' 03-6961210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.10.2009 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

מיה עובדיה, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לסטר את זיסקויט בע"מ 
)ח"פ 51-101934-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.8.2009 בשעה 9.00, ברח' עזה 48, ירושלים, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               ראובן לסטר, עו"ד, מפרק

אל גיל אופקים בע"מ 
)ח"פ 51-398912-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.8.2009 בשעה 10.00, אצל המפרקת, בית 
זית 90815, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  זית 319, בית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכה שקל, עו"ד, מפרקת

יובל את פלג הובלות ושרותים בע"מ 
)ח"פ 51-316711-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2009 בשעה 21.00, ברח' העוגן 28, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לוי, מפרק

פנחס אדל בע"מ 
)ח"פ 51-224946-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 4 פנחס  רבי  ברח'   ,19.00 בשעה   25.8.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ה/5, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

כפיר ביטון, עו"ד, מפרק

ירון ישעיהו נכסים )1995( בע"מ 
)ח"פ 51-214533-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.8.2009 בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביעד שוב, עו"ד, מפרק

אלומת אור יעוץ וניהול בע"מ 
)ח"פ 51-352924-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החשמונאים  ברח'   ,13.00 בשעה   1.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
31/22, קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אקסלרד, מפרק

טומי עברון מהנדס בניין בע"מ 
)ח"פ 51-156918-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לשם  החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   17.8.2009 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

טומי עברון, מפרק

ז. מיקלצקי ובניו בע"מ 
)ח"פ 51-220560-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.8.2009 בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, 
רח' שד' החשמונאים 15/7, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי זמברג, עו"ד, מפרק


