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הודעה על חילופי גברי בכנסת  
לפי	חוק–יסוד:	הכנסת

מודיעים	בזה,	על	פי	סעיפים	40	ו–43)א(	לחוק–יסוד:	הכנסת1,	
חברותו	 פסקה	 	)2010 בינואר	 	10( התש"ע	 בטבת	 כ"ד	 ביום	 כי	
בכנסת	של	אופיר	פינס-פז,	ובמקומו	באה	חברת	הכנסת	עינת	

וילף.

כ"ד	בטבת	התש"ע	)10	בינואר	2010(
)חמ	3-22(

				איל ינון 	 	 	
מזכיר	הכנסת   ___________

1		ס"ח	התשי"ח,	עמ'	69.

הארכת מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים  
לפי	חוק	הקאדים,	התשכ"א-1961

התשכ"א- הקאדים,	 לחוק	 	10 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
11961,	ובהתייעצות	עם	נשיא	בית	הדין	השרעי	לערעורים,	אני	
מאריך	את	מינויו	של	עו"ד	אדם	אבזך2,	ת"ז	050038991,	למנהל	

בפועל	של	בתי	הדין	השרעיים.

	30( התש"ע	 באייר	 ט"ז	 יום	 עד	 הוא	 המינוי	 הארכת	 תוקף	
באפריל	2010(	או	עד	מינוי	מנהל	בתי	הדין	השרעיים	במינוי	של	

קבע,	לפי	המוקדם.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-260(

				יעקב נאמן 	 	 	
___________    שר	המשפטים

1		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	118;	התשס"ב,	עמ'	505.

2		י"פ	התש"ע,	עמ'	233.

 מינוי חבר ועדות להטלת עיצום כספי
וממלאות מקומו  

לפי	חוק	איסור	הלבנת	הון,	התש"ס-2000

הון,	 הלבנת	 איסור	 לחוק	 13)ב(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
לנדס,	 פול	 עו"ד	 אני	ממנה	את	 -	החוק(,	 )להלן	 התש"ס-12000	
ת"ז	013841606,	משפטאי,	עובד	משרד	המשפטים,	לחבר	בוועדות	
להטלת	עיצום	כספי	כמשמען	בסעיף	12	לחוק;	ואת	עו"ד	זיוית	
שלמון-מוזר,	ת"ז	024914228,	עו"ד	מאיה	לדרמן,	ת"ז	032351751,	
ועו"ד	סבטלנה	גרנר,	ת"ז	306882184,	משפטאיות,	עובדות	משרד	

המשפטים,	לממלאות	מקומו.

האמורים	 העובדים	 משמשים	 עוד	 כל	 	- המינוי	 תוקף	
בתפקידים	ברשות	לאיסור	הלבנת	הון	ומימון	טרור.

מינויים	קודמים	לפי	סעיף	13)ב(	לחוק	-	בטלים.

י'	בשבט	התש"ע	)25	בינואר	2010(
)חמ	3-3166(

				יעקב נאמן 	 	 	
___________    שר	המשפטים

1		ס"ח	התש"ס,	עמ'	293.

הודעה על מינוי חברים נוספים  
לפי	תקנות	הנכים	)ועדות	רפואיות(,	התשכ"ו-1965

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	2)א(	לתקנות	הנכים	
מיניתי	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשכ"ו-11965	 רפואיות(,	 )ועדות	

הרופאים(	 רשימת	 	- )להלן	 הרופאים2	 ברשימת	 נוספים	 חברים	
לעניין	התקנות,	כמפורט	להלן:

אזור תל אביב

ד"ר	יגאל	)איגור(	שבכר,	ת"ז	1635290

אזור ירושלים

ד"ר	רונן	)רוברט(	לקר,	ת"ז	013063714

)31	בדצמבר	 כ"ד	בטבת	התשע"א	 יום	 עד	 תוקף	המינויים	
.)2010

י"ט	בטבת	התש"ע	)5	בינואר	2010(
)חמ	3-183(

				אהוד ברק 	 	 	
___________     שר	הביטחון

2		י"פ	התשנ"ח,	עמ'	5242.

הודעה על מינוי חברים נוספים  
לפי	תקנות	הנכים	)ועדה	רפואית	עליונה(,	התשכ"ד-1964

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	1	לתקנות	הנכים	
)ועדה	רפואית	עליונה(,	התשכ"ד-11964,	מיניתי	חברים	נוספים	

ברשימת	הרופאים2	לעניין	התקנות	האמורות,	כמפורט	להלן:

אזור תל אביב

ד"ר	נתן	ברנד,	ת"ז	001296086

ד"ר	ריקרדו	ברץ,	ת"ז	6950108

ד"ר	שגיא	הרנוף,	ת"ז	022941769

ד"ר	אהרון	צ'צ'יק,	ת"ז	008345662

ד"ר	אהוד	שלמון,	ת"ז	05065608

)31	בדצמבר	 כ"ד	בטבת	התשע"א	 יום	 עד	 תוקף	המינויים	
.)2010

י"ט	בטבת	התש"ע	)5	בינואר	2010(
)חמ	3-183(

				אהוד ברק 	 	 	
___________     שר	הביטחון

1		ק"ת	התשכ"ד,	עמ'	870.

2		י"פ	התשנ"ו,	עמ'	652.

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

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	84)1()ב(	לתקנות	ההגנה	)שעת	
חירום(,	1945		)להלן		-	התקנות(,	ולאחר	שהשתכנעתי	כי	הדבר	
דרוש	לצורך	הגנה	על	ביטחון	המדינה,	שלום	הציבור	והסדר	
הההתאחדות	 או	 אדם	 בני	 חבר	 כי	 בזה	 מכריז	 אני	 הציבורי,	
המכונה,	"פתח	אלאסלאם",	"AL-ISLAM	FATAH",	או	בכל	
שם	אחר	שתכונה	בו	התאחדות	זו	,	לרבות	כל	פלגיה	וכל	סניף,	
מרכז,	ועד,	קבוצה	או	סיעה	של	התאחדות	זו,	היא	התאחדות	

בלתי	מותרת	כמשמעותה	בתקנות.

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

___________
1		ק"ת	התשכ"ו,	עמ'	204.

___________
1		ע"ר	1945,	תוס'	2,	עמ'	855.
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זו	 הכרזה	 הובאה	 שבו	 מהמועד	 ימים	 	14 בתוך	 הביטחון,	
לידיעתו.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	3-1030(

				אהוד ברק 	 	 	
      שר	הביטחון

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

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	84)1()ב(	לתקנות	ההגנה	)שעת	
חירום(,	11945	)להלן		-	התקנות(,	ולאחר	שהשתכנעתי	כי	הדבר	
דרוש	לצורך	הגנה	על	ביטחון	המדינה,	שלום	הציבור	והסדר	
ההתאחדות	 או	 אדם	 בני	 חבר	 כי	 בזה	 מכריז	 אני	 הציבורי,	
המכונה,	"צבא	האסלאם",	"ג'יש	אלאסלאם","ג'יש	אלאסלאמי",	
"אלג'יש	אלאסלאמי",	"ISLAM	OF	ARMY",	או	בכל	שם	אחר	
מרכז,	 סניף,	 וכל	 פלגיה	 כל	 לרבות	 זו,	 התאחדות	 בו	 שתכונה	
ועד,	קבוצה	או	סיעה	של	התאחדות	זו,	היא	התאחדות	בלתי	

מותרת	כמשמעותה	בתקנות.

יכול	להגיש	את	 זו,	 ידי	הכרזה	 על	 נפגע	 הרואה	את	עצמו	
למערכת	 המשפטי	 היועץ	 באמצעות	 לפני,	 בכתב	 השגותיו	
הביטחון,	בתוך	14	ימים	מהמועד	שבו	הובאה	הכרזה	זו	לידיעתו.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	3-1030(

				אהוד ברק 	 	 	
___________     שר	הביטחון

1		ע"ר	1945,	תוס'	2,	עמ'	855.

הסמכה 
לפי	פקודת	מס	הכנסה,	לפי	חוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים,	
התשכ"א-1961,	ולפי	חוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	

התשכ"ג-1963

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	227	לפקודת	מס	הכנסה1,	סעיף	
48א	לחוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים,	התשכ"א-21961,	וסעיף	97	
אני	 התשכ"ג-31963,	 ורכישה(,	 )שבח	 מקרקעין	 מיסוי	 לחוק	
מסמיך	את	עובדת	משרד	האוצר	שירה	משה,	ת"ז	051709178,	
פקידת	שומה	המועסקת	בביצוע	הפקודה	והחוקים	האמורים,	
אותם	 על	 עבירות	 מניעת	 לשם	 חיפושים	 או	 חקירות	 לערוך	
ולצורך	כך	תהיה	רשאית	להשתמש	 גילוין,	 חיקוקים	או	לשם	

בסמכויות	שבאותם	חיקוקים.

	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 עד	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
בדצמבר	2011(	וכל	עוד	מקבלת	ההסמכה	משמשת	בתפקידה.

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
)חמ	3-2849(

					יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
___________     השר	לביטחון	הפנים

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120.

2		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	100;	התשכ"ד,	עמ'	91.

3		ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156.

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי	פקודת	מס	הכנסה,	לפי	חוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים,	
התשכ"א-1961,	לפי	חוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	

התשכ"ג-1963,	ולפי	חוק	סדר	הדין	הפלילי	)סמכויות	אכיפה	
-	מעצרים(,	התשנ"ו-1996

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	227	לפקודת	מס	הכנסה1,	סעיף	
	97 סעיף	 התשכ"א-21961,	 פיצויים,	 וקרן	 רכוש	 מס	 לחוק	 48א	
)להלן	 התשכ"ג-31963	 ורכישה(,	 )שבח	 מקרקעין	 מיסוי	 לחוק	
)סמכויות	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 	39 וסעיף	 המס(,	 חיקוקי	 	-
אכיפה	-	מעצרים(,	התשנ"ו-41996	)להלן	-	החוק(,	אני	מסמיך	
את	עובדת	משרד	האוצר	סמדר	בנעים,	ת"ז	022669022,	פקידת	
או	 חקירות	 לערוך	 המס,	 חיקוקי	 בביצוע	 המועסקת	 שומה	
חיפושים	לשם	מניעת	עבירות	על	חיקוקי	המס	או	לשם	גילוין,	
האמורות	 בסמכויות	 להשתמש	 רשאית	 תהיה	 כך	 ולצורך	

בחיקוקי	המס	וכן	בסמכויות	על	פי	החוק	כדלקמן:

סמכויות	עיכוב	על	פי	סעיף	67	לחוק	למעט	סמכות	לעכב	 	.1
אדם	העומד	לעבור	עבירה;	סעיף	68	לחוק;

23)ב(	 וסעיף	 ו–)6(	 	)3( 23)א()2(,	 פי	סעיף	 סמכות	מעצר	על	 	.2
לחוק.

	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 עד	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
בדצמבר	2011(	וכל	עוד	מקבלת	ההסמכה	משמשת	בתפקידה.

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
)חמ	3-2849(

					יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
___________     השר	לביטחון	הפנים

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120.

2		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	100;	התשכ"ד,	עמ'	91.

3		ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156.

4		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	350;	התשנ"ז,	עמ'	116.

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי	פקודת	מס	הכנסה,	לפי	חוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים,	
התשכ"א-1961,	לפי	חוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	

התשכ"ג-1963,	ולפי	חוק	סדר	הדין	הפלילי	)סמכויות	אכיפה	
-	מעצרים(,	התשנ"ו-1996

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	227	לפקודת	מס	הכנסה1,	סעיף	
	97 סעיף	 התשכ"א-21961,	 פיצויים,	 וקרן	 רכוש	 מס	 לחוק	 48א	
)להלן	 התשכ"ג-31963	 ורכישה(,	 )שבח	 מקרקעין	 מיסוי	 לחוק	
)סמכויות	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 	39 וסעיף	 המס(,	 חיקוקי	 	-
אכיפה	-	מעצרים(,	התשנ"ו-41996	)להלן	-	החוק(,	אני	מסמיך	
פקיד	 	,055507503 ת"ז	 בר–דיין,	 דרור	 	האוצר	 עובד	משרד	 את	
או	 חקירות	 לערוך	 המס,	 חיקוקי	 בביצוע	 המועסק	 שומה	
חיפושים	לשם	מניעת	עבירות	על	חיקוקי	המס	או	לשם	גילוין,	
ולצורך	כך	יהיה	רשאי	להשתמש	בסמכויות	האמורות	בחיקוקי	

המס	וכן	בסמכויות	על	פי	החוק	כדלקמן:

סמכויות	עיכוב	על	פי	סעיף	67	לחוק	למעט	סמכות	לעכב	 	.1
אדם	העומד	לעבור	עבירה;	סעיף	68	לחוק;

סמכות	מעצר	על	פי	סעיף	23)א()2(,	)3(	ו–)6(	וסעיף	23)ב(	לחוק. 	.2

___________
1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120.

2		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	100;	התשכ"ד,	עמ'	91.

3		ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156.

4		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	350;	התשנ"ז,	עמ'	116.
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	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 עד	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
בדצמבר	2011(	וכל	עוד	מקבל	ההסמכה	משמש	בתפקידו.

ג'	בטבת	התש"ע	)18	בינואר	2010(
)חמ	3-2849(

					יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
      השר	לביטחון	הפנים

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי	פקודת	מס	הכנסה,	לפי	חוק	מס	רכוש	וקרן	פיצויים,	
התשכ"א-1961,	לפי	חוק	מיסוי	מקרקעין	)שבח	ורכישה(,	

התשכ"ג-1963,	ולפי	חוק	סדר	הדין	הפלילי	)סמכויות	אכיפה	
-	מעצרים(,	התשנ"ו-1996

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	227	לפקודת	מס	הכנסה1,	סעיף	
	97 סעיף	 התשכ"א-21961,	 פיצויים,	 וקרן	 רכוש	 מס	 לחוק	 48א	
)להלן	 התשכ"ג-31963	 ורכישה(,	 )שבח	 מקרקעין	 מיסוי	 לחוק	
)סמכויות	 הפלילי	 הדין	 סדר	 לחוק	 	39 וסעיף	 המס(,	 חיקוקי	 	-
אני	 החוק(,	 	- )להלן	 	 התשנ"ו-41996	 מעצרים(,	 	- אכיפה	
מסמיך	את	עובד	משרד		האוצר	בנימין	בר–לב,	ת"ז	028531911,	
פקיד	שומה	המועסק	בביצוע	חיקוקי	המס,	לערוך	חקירות	או	
חיפושים	לשם	מניעת	עבירות	על	חיקוקי	המס	או	לשם	גילוין,	
ולצורך	כך	יהיה	רשאי	להשתמש	בסמכויות	האמורות	בחיקוקי	

המס	וכן	בסמכויות	על	פי	החוק	כדלקמן:

סמכויות	עיכוב	על	פי	סעיף	67	לחוק	למעט	סמכות	לעכב	 	.1
אדם	העומד	לעבור	עבירה;	סעיף	68	לחוק;

23)ב(	 וסעיף	 ו–)6(	 	)3( 23)א()2(,	 פי	סעיף	 סמכות	מעצר	על	 	.2
לחוק.

	31( התשע"ב	 בטבת	 ה'	 יום	 עד	 זו	 הסמכה	 של	 תוקפה	
בדצמבר	2011(	וכל	עוד	מקבל	ההסמכה	משמש	בתפקידו.

ג'	בשבט	התש"ע	)18	בינואר	2010(

)חמ	3-2849(

					יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
___________     השר	לביטחון	הפנים

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	6,	עמ'	120.

2		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	100;	התשכ"ד,	עמ'	91.

3		ס"ח	התשכ"ג,	עמ'	156.

4		ס"ח	התשנ"ו,	עמ'	350;	התשנ"ז,	עמ'	116.

הרשאה
לפי	פקודת	הפרוצדורה	הפלילית	)עדות(	

הפלילית	 הפרוצדורה	 לפקודת	 	2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 תוקף	
)עדות(1,	אני	מרשה	בזה	את	עובד	הרבנות	הראשית	עזרא	הררי	
חוק	העבירות	 פי	 על	 מונה	למפקח	 ת"ז	055468128,	אשר	 רפול,	
המינהליות,	התשמ"ו-21985,	לגבי	עבירות	לפי	חוק	איסור	הונאה	
כעבירות	 שנקבעו	 החוק(,	 	- )להלן	 התשמ"ג-31983	 בכשרות,	
מינהליות	בתקנות	העבירות	המינהליות	)קנס	מינהלי	-	איסור	
הונאה	בכשרות(,	התשנ"ב-41992,	לערוך	חקירות	בקשר	לביצוע	

עבירות	על	פי	החוק.

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

2		ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	31.

3		ס"ח	התשמ"ג,	עמ'	128.

4		ק"ת	התשנ"ב,	עמ'	990.

תוקפה	של	הרשאה	זו	עד	יום	י"ט	בתמוז	התש"ע	)1	ביולי	
2010(,	וכל	עוד	מקבל	ההרשאה	משמש		במשרתו	האמורה.

ג'	בשבט	התש"ע	)18	בינואר	2010(
)חמ	3-279(

					יצחק אהרונוביץ' 	 	 	
      השר	לביטחון	הפנים

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה  
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)להלן	 בע"מ	 שרונים	 חברת	 של	 הכללי	 המנהל	 את	 ממנה	 אני	
-	החברה(,	לממונה	על	הגבייה	ולפקיד	גבייה,	לעניין	גבייתם,	
לפי	סעיף	39	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-22001	)להלן	-	
החוק(,	של	תשלומים	המגיעים	לחברה	בעבור	השירותים	שהיא	

מספקת	או	הוצאות	שהוציאה	לפי	סעיף	53	לחוק.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	3-18(

				יובל שטייניץ 	 	 	
___________        שר	האוצר

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374.

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	454.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה  
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
)להלן	 עירון	בע"מ	 מי	 אני	ממנה	את	המנהל	הכללי	של	חברת	
-	החברה(,	לממונה	על	הגבייה	ולפקיד	גבייה,	לעניין	גבייתם,	
לפי	סעיף	39	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-22001	)להלן	-	
החוק(,	של	תשלומים	המגיעים	לחברה	בעבור	השירותים	שהיא	

מספקת	או	הוצאות	שהוציאה	לפי	סעיף	53	לחוק.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	3-18(

				יובל שטייניץ 	 	 	
___________        שר	האוצר

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374.

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	454.

מינוי ממונה על הגבייה  
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)1(	לפקודת	המסים	)גבייה(1,	אני	
ציונה	 מי	 והביוב	 המים	 תאגיד	 של	 הכללי	 המנהל	 את	 ממנה	
גבייתם,	 לעניין	 הגבייה,	 על	 לממונה	 החברה(	 	- )להלן	 בע"מ	
לפי	סעיף	39	לחוק	תאגידי	מים	וביוב,	התשס"א-22001	)להלן	-	
החוק(,	של	תשלומים	המגיעים	לחברה	בעבור	השירותים	שהיא	

מספקת	או	הוצאות	שהוציאה	לפי	סעיף	53	לחוק.

ט'	בשבט	התש"ע	)24	בינואר	2010(
)חמ	3-18(

				יובל שטייניץ 	 	 	
___________        שר	האוצר

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374.

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	454.
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מינוי ממלאת מקום נוספת לנציג שר הבריאות 
בוועדה מחוזית לתכנון ולבניה  
לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

לחוק	 ו–48א)א(	 7)א()5(	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
יעקב,	 לילה	 את	 ממנה	 אני	 התשנ"ה-11965,	 והבניה,	 התכנון	
מחוזית	 בוועדה	 לנציגי	 נוספת	 מקום	 לממלאת	 	,031807399 ת"ז	

לתכנון	ולבניה	במחוז	חיפה.

לתכנון	 המחוזית	 בוועדה	 כנציגי	 טל	 מנחם	 של	 המינוי	
ולבניה	במחוז	חיפה2	-	בטל.

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-7(

						בנימין נתניהו 	 	 	
___________         שר	הבריאות

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

2		י"פ	התשס"ה,	עמ'	4077.

מינוי ועדת ערר לרישוי  
לפי	תקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(,	התשמ"ה-1981

ו–54)ב()2(	לתקנות	הטיס	 50)ב(	 לפי	תקנות	 בתוקף	סמכותי	
את	 וממנה	 חוזר	 אני	 טיס(,	התשמ"א-11981,	 לעובדי	 )רישיונות	
קברניט	גל	פלג,	ת"ז	058678407,	ליושב	ראש	ועדת	הערר	לרישוי,	
ואת	דורון	גובר,	ת"ז	051377836,	לממלא	מקומו	הקבוע,	לתקופה	

של	שנים	עשר	חודשים.

מינוי	ועדת	ערר	לרישוי2	-	יתוקן	לפי	זה.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-669(

						ישראל כ"ץ 	 	 	
___________       שר	התחבורה	והבטיחות	בדרכים

1		ק"ת	התשמ"א,	עמ'	510;	התשמ"ח,	עמ'	829.

2		י"פ	התשס"ח,ע	מ'	3848.

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר במועצה 
הארצית לתכנון ולבניה  

לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ב()2(	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-
11965,	ובהתאם	להחלטת	ממשלה	מס'	481,	מיום	כ"ח	בשבט	התשל"ט	
)25	בפברואר	1979(,	אני	ממנה	את	יוסי	ישי,	ת"ז	001488451,	לנציג	שר	
החקלאות	ופיתוח	הכפר	במועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	וזאת	כל	

עוד	הוא	עובד	משרד	החקלאות	ופיתוח	הכפר.

א'	בכסלו	התש"ע	)18	בנובמבר	2009(
)חמ	3-7(

						שלום שמחון 	 	 	
___________             שר	החקלאות	ופיתוח	הכפר

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשנ"ח,	עמ'	91.

הודעה על מינוי חברה למועצה לענף הלול  
לפי	חוק	המועצה	לענף	הלול	)ייצור	ושיווק(,	התשכ"ד-1963

לחוק	המועצה	 	7 סעיף	 לפי	 בתוקף	סמכותי	 כי	 מודיע	 אני	
ב'	 ביום	 מיניתי	 התשכ"ד-11963,	 ושיווק(,	 )ייצור	 הלול	 לענף	

בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(	את	צביה	דורי,	ת"ז	009778473,	
נציגת	משרד	התמ"ת,	לחברה	במועצה	לענף	הלול.

	17( התש"ע	 בשבט	 ב'	 מיום	 שנים	 לשלוש	 המינוי	 תקופת	
בינואר	2010(.

ד'	בשבט	התש"ע	)19	בינואר	2010(
)חמ	3-414(

													בנימין )פואד( בן אליעזר 	 	
                          שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה

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

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	27	לפקודת	המבחן	]נוסח	חדש[,	
מבחן	 לקציני	 מטה	 הרשומים	 את	 ממנה	 אני	 התשכ"ט-11969,	

לנוער	לעניין	החוק	האמור:

מצדה	שנלר,	ת"ז	031581374	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

לירז	נורני,	ת"ז	035974740	-	במחוז	דרום;

גזית	כהן,	ת"ז	055278410	-	במחוז	דרום;

ענת	אביטבול,	ת"ז	034199224	-	במחוז	דרום;

מיטל	עג'מי,	ת"ז	040576142	-	במחוז	דרום;

אוה	קנטר,	ת"ז	306440397	-	במחוז	דרום;

אלחנן	ירס,	ת"ז	043162031	-	במחוז	דרום;

הדס	עמר,	ת"ז	033009325	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז.

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-141(

						יצחק הרצוג 	 	 	
___________      שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

	1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	14,	עמ'	312;	ס"ח	התשל"א,	

			עמ'	88.

מינוי פקידות סעד
לפי	חוק	הסכמים	לנשיאת	עוברים	)אישור	הסכם	ומעמד	

היילוד(,	התשנ"ו-1996

לנשיאת	 הסכמים	 לחוק	 20)ג(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
עוברים	)אישור	הסכם	ומעמד	היילוד(,	אני	מסמיך	את	הרשומות	

מטה	לפקידות	סעד	לעניין	החוק	האמור:

רעיה	אגמון,	ת"ז	009147182	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

דבורה	אורן,	ת"ז	056083702	-	במחוז	באר	שבע	והדרום;

לאה	אורן,	ת"ז	052311594	-	במחוז	ירושלים	והדרום;

אורנה	אייזנברג,	ת"ז	053558177	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

חנה	קילה	בן	ארי	פדרוב,	ת"ז	051221570	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

רונית	ברגר,	ת"ז	057218349	-	במחוז	חיפה	והצפון;

נעמי	גונן,	ת"ז		010673168	-	במחוז	חיפה	והצפון;

סילבי	הוזמי	מוניק,	ת"ז	013218268	-	במחוז	חיפה	והצפון;

נעמי	זריז,	ת"ז	055115760	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

מרינה	יורובסקי,	ת"ז	303854798	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

יעל	איטה	כהן	שני,	ת"ז	053558292	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

אירית	מעוז,	ת"ז	050657261	-	במחוז	ירושלים	והדרום;

יעל		נימרוד,	ת"ז	022028666	-	במחוז	ירושלים	והדרום;

___________
1		ס"ח	התשכ"ד,	עמ'	12.
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עבוד	שאדן,	ת"ז	059376442	-	במחוז	חיפה	והצפון;

עיד	רוזאן,	ת"ז	058949686	-	במחוז	ירושלים	והדרום;

דבורה	צידון,	ת"ז	002686632	-	במחוז	חיפה	והצפון;

רינה	קריאף,	ת"ז	013338512	-	במחוז	באר	שבע	והדרום;

עופרה	שיף,	ת"ז	054330501	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

אירמה	כהן,	ת"ז	014508345	-	במחוז	באר	שבע	והדרום;

ג'ואנה	מימודס,	ת"ז	200054039	-	במחוז	תל	אביב	והמרכז;

מירי	לייטר,	ת"ז		026637249	-	במחוז	ירושלים	והדרום.

י"ח	בטבת	התש"ע	)4	בינואר	2010(
)חמ	3-2769(

						יצחק הרצוג 	 	 	
                      שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

שינוי  מינוי פקיד סעד
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
ת"ז	 פרמן,	 פבלו	 של	 מינויו	 את	 משנה	 אני	 התש"ך-11960,	
יבוא	 "והדרום"	 ואחרי	 "ב"	 יבוא	 "מחוז"	 כך	שלפני	 	,2016985376

"ובמחוז	תל	אביב	והמרכז".

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-142(

						יצחק הרצוג 	 	 	
___________      שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

1		ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

2		י"פ	התש"ס,	עמ'	3506.

ביטול מינוי פקידי סעד
לפי	חוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	התש"ך-1960

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	30	לחוק	הנוער	)טיפול	והשגחה(,	
מטה	 הרשומים	 של	 מינוים	 את	 מבטל	 אני	 התש"ך-11960,	

לפקידי		סעד	לעניין	החוק	האמור:

אהרן	פולט,	ת"ז	2058356742;

כרמלה	בר	דויד,	ת"ז	305360262;

אברהם	אמון,	ת"ז	4004418398;
סלמאן	אל–אעסם	-	בעיריית	רהט5;

דנית	תשובה,	ת"ז	27231257	-	בעיריית	תל	אביב5;

חנה	שביל,	ת"ז	7002442630;

מריון	רוזנבאום,	ת"ז	012249884	-	בעיריית	הרצליה8;

___________
1			ס"ח	התש"ך,	עמ'	52.

2			י"פ	התשנ"ג,	עמ'	2445.

3			י"פ	התשנ"ד,	עמ'	3580.

4			י"פ	התשמ"ו,	עמ'	2916.

5			י"פ	התשמ"ז,	עמ'	1128.

6			י"פ	התשס"ב,	עמ'	2164.

7			י"פ	התשמ"ו,	עמ'	2916.

8			י"פ	התשס"ז,	עמ'	1299.

קורול	לריסה,	ת"ז	309170454	-	בעיריית	תל–אביב-יפו9;

אפרת	צימרמן,	ת"ז	057709479	-	בעיריית	אריאל10;

נג'יה	מרעי,	ת"ז	080909559	-	במועצה	מקומית	עין	קניה11;

ניסים	נהר	דעא	)נורדיה(,	ת"ז	010587673	-	בעיריית	תל	אביב12;	

רונית	מובשוביץ,	ת"ז	027738509	-	בעיריית	תל	אביב13;

מירב	ידוב	)פסטרנק(,	ת"ז	29565967	-	בעיריית	פתח	תקוה14;

לימור	חרוש,	ת"ז	029453354	-בעיריית	תל	אביב15;

מיה	זנדי-גרוקופ,	ת"ז	24871626	-	בעיריית	ירושלים16;

יעל	אנדי,	ת"ז	17026071068;

סיגלית	אשואל,	ת"ז	18022559694;

איריס	אלירז,	ת"ז	1905963778;

אחלאם	ח'טיב	אגא,	ת"ז	028179141	-	בעיריית	נצרת20;

ענת	אלון,	ת"ז	026758219	-	בעיריית	אשדוד21;

שרה	אוזן,	ת"ז	22004648580;

מירטה	בן	נון,	ת"ז	011441227	-	בעיריית	הרצליה23;

נינה	גרונר	-	בעיריית	תל	אביב24;

מרגלית	גרבוז25;

עינת	דליהו,	ת"ז	265919455;

רונית	וולף,	ת"ז	2759061374.

י"ד	בכסלו	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
)חמ	3-142(

						יצחק הרצוג 	 	 	
___________      שר	הרווחה	והשירותים	החברתיים

9			י"פ	התשס"א,	עמ'	264.

10		י"פ	התשנ"ט,	עמ'	3301;	התשס"ז	עמ'	1150.

11		י"פ	התשס"ז,	עמ'	201.

12		י"פ	התשס"ה,	עמ'	3813.

13		י"פ	התשס"א,	עמ'	2857.

14		י"פ	התשס"ג,	עמ'	716.

15		י"פ	התשס"ז,	עמ'	936.

16		י"פ	התשס"ב,	עמ'	1706.

17		י"פ	התשמ"ח,	עמ'	762.

18		י"פ	התשנ"ו,	עמ'	4827.

19		י"פ	התשנ"ח,	עמ'	4170.

20		י"פ	התשס"א,	עמ'	3217.

21		י"פ	התשמ"ז,	עמ'	1321.

22		י"פ	התש"ן,	עמ'	2544.

23		י"פ	התש"ס,	עמ'	4997.

24		י"פ	התשמ"ח,	עמ'	73.

25		י"פ	התשמ"ט,	עמ'	2798.

26		י"פ	התשנ"ח,	עמ'	37.

27		י"פ	התשנ"ו,	עמ'	4258.

הסמכה
לפי	חוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-1982

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	222	לחוק	סדר	הדין	הפלילי	]נוסח	
משולב[,	התשמ"ב-11982	)להלן	-	החוק(,	אני	מסמיך	כל	אחד	מן	
האנשים	ששמותיהם	מפורטים	להלן	למסור	הזמנה	לאדם	שיש	לו	
יסוד	להניח	שעבר	עבירת	קנס	לפי	צו	סדר	הדין	הפלילי	)עבירות	

___________
1		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43.
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קנס	-	שמירת	הניקיון(,	התש"ס-22000,	וכן	למסור	הודעת	תשלום	
קנס	לפי	סעיף	228)ב(	לחוק	למי	שיש	לו	יסוד	להניח	שעבר	עבירה	
	- משפט	 )ברירת	 הפלילי	 הדין	 סדר	 צו	 לפי	 משפט	 ברירת	 של	

שמירת	הניקיון(,	התש"ס-32000:

מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:

אסף	דורי,	ת"ז	023973829

אושרי	ליברמן,	ת"ז	035856145

המוסמכים	משמשים	 עוד	 כל	 בתוקפה	 תעמוד	 זו	 הסמכה	
כפקחים	ברשות	לשמירת	הטבע	והגנים	הלאומיים.

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
)חמ	3-104(

						גלעד ארדן 	 	 	
השר	להגנת	הסביבה        ___________

2		ק"ת	התש"ס,	עמ'	394.

3		ק"ת	התש"ס,	עמ'	394.

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה מקומית 
לתכנון ולבניה באר שבע

לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

והבניה,	 התכנון	 לחוק	 18)ב()1(	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשכ"ה-11965,	אני	ממנה	את	ליאורה	גולומב,	ת"ז	055690432,	
לנציגתי	בוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	באר	שבע,	כל	עוד	היא	

משמשת	בתפקידה	במשרד	להגנת	הסביבה.

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
)חמ	3-7(

						גלעד ארדן 	 	 	
השר	להגנת	הסביבה        ___________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשנ"ה,	עמ'	450.

הודעה על מינוי מנהל כללי בפועל
לפי	חוק	שירות	המדינה	)מינויים(,	התשי"ט-1959

מודיעים	בזה,	כי	בהתאם	לסעיף	12	לחוק	שירות	המדינה	
)מינויים(,	התשי"ט-11959	)להלן	-	החוק(,	ובתוקף	סמכותה	לפי	
סעיף	41	לחוק,	מינתה	ועדת	הכספים	של	הכנסת	את	שמואל	
גולן	לתפקיד	המנהל	הכללי	בפועל	של	משרד	מבקר	המדינה	
לתקופה	של	ארבעה	חודשים	החל	ביום	ה'	בטבת	התש"ע	)22	

בדצמבר	2009(.

ה'	בטבת	התש"ע	)22	בדצמבר	2009(
)חמ	3-56(

									משה גפני 	 	 	
יושב	ראש	ועדת	הכספים        ___________

1		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	86.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי	תקנות	פסיקת	ריבית	והצמדה	)קביעת	שיעורי	הריבית	

ודרך	חישובה(,	התשס"ג-2003

בהתאם	לתקנה	6	לתקנות	פסיקת	ריבית	והצמדה	)קביעת	
שיעור	הריבית	ודרך	חישובה(,	התשס"ג-12003,	שיעורי	הריבית	
לתקופה	 התשכ"א-21961,	 והצמדה,	 ריבית	 פסיקת	 חוק	 לפי	
בניסן	 ט"ז	 יום	 עד	 	)2010 בינואר	 	1( התש"ע	 בטבת	 ט"ו	 שמיום	

התש"ע	)31	במרס	2010(,	יהיו	כדלהלן:

___________
1		ק"ת	התשס"ג,	עמ'	588.

2		ס"ח	התשכ"א,	עמ'	192.

ריבית צמודה 	.1

שיעור	"ריבית	צמודה"	יעמוד	על	1.7%	לשנה. 	

ריבית שקלית 	.2

שיעור	"ריבית	שקלית"	יעמוד	על	3.6%	לשנה. 	

ריבית במטבע חוץ )דולר( 	.3

שיעור	"ריבית	במטבע	חוץ"	יעמוד	על	1.25%	לשנה. 	

ריבית הפיגודים הצמודה 	.4

שיעור	"ריבית	פיגורים"	יעמוד	על	8.2%	לשנה. 	

ו'	בשבט	התש"ע	)21	בינואר	2010(
	 )חמ	3220—3(	

שוקי אורן 	
החשב	הכללי  

הודעה על עדכון סכומים
לפי	חוק	עסקאות	גופים	ציבוריים,	התשל"ו-1976

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	2)ג(	לחוק	עסקאות	גופים	ציבוריים,	
התשל"ו-11976,	אני	מודיע	כי	מיום	ט"ו	בטבת	התש"ע	)1	בינואר	
2010(	הסכום	המעודכן,	לעניין	סעיף	2)ג(	לחוק	האמור,	הוא	4,560	

שקלים	חדשים.

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-1605(

						יהודה נסרדישי 	 	 	
                                מנהל	רשות	המסים	בישראל

___________
	1		ס"ח	התשל"ו,	עמ'	280;	התשס"ד,	עמ'	145;	י"פ	התשס"ה,	עמ'

				2164;	התשס"ו,	עמ'	2323;	התשס"ח,	עמ'	1981;	התשס"ט,	עמ'	
.1966			

אצילת סמכויות
לפי	תקנות	הטיס	)רישיונות	לעובדי	טיס(,	התשמ"א-1981

)רישיונות	 לפי	תקנות	הטיס	 רישוי1	 כרשות	 בתוקף	סמכותי	
אוצל	 אני	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשמ"א-21981	 טיס(,	 לעובדי	
ת"ז	 פלס,	 לארז	 כולן	 התקנות	 לעניין	 רישוי	 כרשות	 מסמכותי	

055662456,	מנהל	מחלקת	רישוי	צוות	אוויר.

עובד	 הוא	 הסמכות	 נאצל	 עוד	 כל	 זו	 סמכות	 אצילת	 תוקף	
רשות	התעופה	האזרחית	במשרד	התחבורה	והבטיחות	בדרכים.

ו'	בטבת	התש"ע	)23	בדצמבר	2009(
)חמ	3-669(

						גיורא רום 	 	 	
___________        מנהל	רשות	התעופה	האזרחית

1		י"פ	התשס"ט,	עמ'	4102.

2		ק"ת	התשמ"א,	עמ'	510;	התשנ"א,	עמ'	723.

מינוי פקידי רישוי
לפי	חוק	כלי	ירייה,	התש"ט-1949

התש"ט- ירייה,	 כלי	 לחוק	 	1 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	
11949	)להלן	-	החוק(,	שהועברה	אלי,	אני	ממנה	את	האנשים	
המפורטים	בטור	א'	להלן,	לפקידי	רישוי	בלשכות	משרד	הפנים	
רישיונות	לפי	 ב'	לצדו,	לעניין	מתן	 שבמרחבים	כמפורט	בטור	

___________
1		ס"ח	התש"ט,	עמ'	143.
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רישיונות	 מתן	 ולעניין	 לחוק,	 ו–10ד	 7ג,	 	,7 	,6 	,5 	,4 	,3 סעיפים	
מיוחדים	לפי	סעיפים	9,	10,	10ב	ו–10ג	לחוק:

טור	ב'טור	א'

דרוםרחל	ויינר

דרוםאשר	אלבז

דרוםאתי	אמוץ

דרוםסיגל	שוורץ

דרוםאברהם	סלימי

מטהשרה	שושן

חיפהשושנה	קירש

חיפהאורי	דניאלה

חיפהדליה	שגיא

חיפהמשה	שמש

ירושליםג'נט	פדרו

ירושליםרויטל	עובדיה	גיספן

ירושליםענת	אילוז

מרכזענת	אלבלדס

מרכזלאה	בן–נון

מרכזהילה	נוריאל

מרכזמרים	אברהמי

מרכזורדה	בת	גדי

מרכזאורלי	צרפתי

מרכזאלכס	סיגלוב

מרכזדוד	נאוה

צפוןמתי	מנה

צפוןליאור	אהרון

צפוןשולה	יחזקאלי

צפוןמרגלית	גבאי

צפוןישראל	בן	חמו

תל	אביבפרח	קוצ'רו

תל	אביבענבר	וג'ימה

תל	אביבראובן	כהן

תל	אביבקרן	קליין

תל	אביבאלי	ווהבה

כל	מינוי	קודם	לפקיד	רישוי	-	בטל.

י"ז	בטבת	התש"ע	)3	בינואר	2010(
)חמ	3-497(

						יעקב עמית 	 	 	
          מנהל	האגף	לרישוי	כלי	ירייה

תמצית תקציב רגיל של עיריית אופקים לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שהואצלה	
אופקים	לשנת	התקציב	 עיריית	 רגיל	של	 אישרתי	תקציב	 לי2,	

2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
22,000,000ארנונה	כללית

9,000,000מפעל	המים
1,428,000עצמיות	חינוך
243,000עצמיות	רווחה
5,321,000עצמיות	אחר

37,992,000סך הכל עצמיות

16,859,000תקבולים	ממשרד	החינוך
12,447,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

1,374,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
20,589,000מענק	כללי	לאיזון

15,667,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
66,936,000סך הכל תקבולי ממשלה

6,700,000תקבולים	אחרים
180,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

111,808,000

8,195,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
120,003,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
120,003,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
23,457,000שכר	כללי

26,791,000פעולות	כלליות
7,500,000מפעל	המים

57,748,000סך הכל הוצאות כלליות

10,699,000שכר	עובדי	חינוך
16,481,000פעולות	חינוך
27,180,000סך הכל חינוך

4,225,000שכר	עובדי	רווחה
13,847,000פעולות	רווחה
18,072,000סך הכל רווחה

1,036,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
6,346,000פירעון	מילוות	אחר

7,382,000סך הכל פירעון מילוות

626,000הוצאות	מימון
800,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

111,808,000

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	813.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
8,195,000הנחות	בארנונה

								-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר
120,003,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
120,003,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ'	בטבת	התש"ע	)6	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית בני ברק לשנת 
הכספים 2009 )עדכון(

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	בני	ברק	לשנת	

התקציב	2009	)עדכון(	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
250,000,000ארנונה	כללית

12,000,000מפעל	המים
10,912,000עצמיות	חינוך
4,656,000עצמיות	רווחה
55,040,000עצמיות	אחר

332,608,000סך הכל עצמיות

172,670,000תקבולים	ממשרד	החינוך
70,749,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

15,967,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
38,288,000מענק	כללי	לאיזון

10,870,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
308,544,000סך הכל תקבולי ממשלה

18,348,000תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

18,348,000

91,300,000הנחות	בארנונה
25,000,000הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

775,800,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
775,800,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
128,749,000שכר	כללי

112,812,000פעולות	כלליות
					-מפעל	המים

241,561,000סך הכל הוצאות כלליות

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
142,445,000שכר	עובדי	חינוך

89,654,000פעולות	חינוך
232,099,000סך הכל חינוך

17,792,000שכר	עובדי	רווחה
97,183,000פעולות	רווחה
114,975,000סך הכל רווחה

1,657,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
41,901,000פירעון	מילוות	אחר

43,557,000סך הכל פירעון מילוות

9,828,000הוצאות	מימון
2,680,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

644,700,000

91,300,000הנחות	בארנונה
39,800,000הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

775,800,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
775,800,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ד	בטבת	התש"ע	)31	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

גילה אורון 	
הממונה	על	מחוז	תל	אביב  

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שהואצלה	
התקציב	 לשנת	 דימונה	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 לי2,	

2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
51,752,000ארנונה	כללית

14,540,000מפעל	המים
5,236,000עצמיות	חינוך
1,008,000עצמיות	רווחה
7,302,000עצמיות	אחר

79,838,000סך הכל עצמיות

20,041,000תקבולים	ממשרד	החינוך
19,932,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

2,299,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
24,735,000מענק	כללי	לאיזון

15,562,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
82,569,000סך הכל תקבולי ממשלה

14,000,000תקבולים	אחרים
30,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

176,437,000 __________
1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	8,	עמ'	197.

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	813.
__________

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	813.
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בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
8,900,000הנחות	בארנונה

					-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר
					-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות

185,337,000סך הכל הכנסות ללא מותנה
						-הכנסה	מותנה

185,337,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
47,965,000שכר	כללי

32,825,000פעולות	כלליות
12,047,000מפעל	המים

92,837,000סך הכל הוצאות כלליות

18,000,000שכר	עובדי	חינוך
19,322,000פעולות	חינוך
37,322,000סך הכל חינוך

6,925,000שכר	עובדי	רווחה
22,700,000פעולות	רווחה
29,625,000סך הכל רווחה

929,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
14,819,000פירעון	מילוות	אחר

15,748,000סך הכל פירעון מילוות

1,405,000הוצאות	מימון
					-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

176,937,000

8,400,000הנחות	בארנונה
						-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

185,337,000סך הכל הוצאות ללא מותנה
							-הוצאה	מותנה

185,337,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית הוד השרון לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע,	 אני	
השרון	 הוד	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 לי2,	 שהואצלה	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
126,600ארנונה	כללית

24,600מפעל	המים

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
9,220עצמיות	חינוך
268עצמיות	רווחה
67,153עצמיות	אחר

227,841סך הכל עצמיות

37,769תקבולים	ממשרד	החינוך
13,071תקבולים	ממשרד	הרווחה

794תקבולים	ממשלתיים	אחרים
					-מענק	כללי	לאיזון

625מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
52,259סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

280,100

8,200הנחות	בארנונה
							-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות

288,300סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
288,300סך הכל הכנסות כולל מותנה

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
49,403שכר	כללי

79,208פעולות	כלליות
19,500מפעל	המים

148,111סך הכל הוצאות כלליות

41,732שכר	עובדי	חינוך
42,531פעולות	חינוך
84,263סך הכל חינוך

3,515שכר	עובדי	רווחה
18,261פעולות	רווחה
21,776סך הכל רווחה

4,300פירעון	מילוות	מים	וביוב
20,200פירעון	מילוות	אחר

24,500סך הכל פירעון מילוות

1,450הוצאות	מימון
					-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

280,100

8,200הנחות	בארנונה
						-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

288,300סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
288,300סך הכל הוצאות כולל מותנה

ז'	בטבת	התש"ע	)24	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

שוקי אמרני 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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תמצית תקציב רגיל של עיריית כפר קאסם לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שהואצלה	
לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	כפר	קאסם	לשנת	התקציב	

2009	שתמציתו	להלן:

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות

16,430ארנונה	כללית
8,329מפעל	המים

300עצמיות	חינוך
						-עצמיות	רווחה
5,006עצמיות	אחר

30,065סך הכל עצמיות

22,300תקבולים	ממשרד	החינוך
4,100תקבולים	ממשרד	הרווחה

743תקבולים	ממשלתיים	אחרים
12,038מענק	כללי	לאיזון

						-מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
39,181סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

69,246

6,460הנחות	בארנונה
							-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

							-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
75,706סך הכל הכנסות ללא מותנה

2,124הכנסה	מותנה
77,830סך הכל הכנסות כולל מותנה

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
7,989שכר	כללי

14,098פעולות	כלליות
6,100מפעל	המים

28,187סך הכל הוצאות כלליות

19,382שכר	עובדי	חינוך
4,193פעולות	חינוך
23,575סך הכל חינוך

2,256שכר	עובדי	רווחה
4,519פעולות	רווחה
6,775סך הכל רווחה

2,265פירעון	מילוות	מים	וביוב
2,532פירעון	מילוות	אחר

4,797סך הכל פירעון מילוות

1,300הוצאות	מימון
3,612הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

68,246

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
6,460הנחות	בארנונה

1,000הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר
75,706סך הכל הוצאות ללא מותנה

2,124הוצאה	מותנה
77,830סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג	בטבת	התש"ע	)30	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

שוקי אמרני 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד לשנת הכספים 2009
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
אני	מודיע,	כי	בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	206	לפקודה	שהואצלה	
לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	לוד	לשנת	התקציב	2009	

שתמציתו	להלן:

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
118,000ארנונה	כללית

							-מפעל	המים
5,452עצמיות	חינוך
1,617עצמיות	רווחה
16,608עצמיות	אחר

141,677סך הכל עצמיות

58,950תקבולים	ממשרד	החינוך
39,023תקבולים	ממשרד	הרווחה

6,307תקבולים	ממשלתיים	אחרים
28,198מענק	כללי	לאיזון

16,699מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
149,177סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

290,854

18,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
308,854סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
308,854סך הכל הכנסות כולל מותנה

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
63,579שכר	כללי

62,823פעולות	כלליות
					-מפעל	המים

126,402סך הכל הוצאות כלליות

37,468שכר	עובדי	חינוך
47,736פעולות	חינוך
85,204סך הכל חינוך __________

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	819.

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	813.
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באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
11,684שכר	עובדי	רווחה

46,087פעולות	רווחה
57,771סך הכל רווחה

1,646פירעון	מילוות	מים	וביוב
15,976פירעון	מילוות	אחר

17,622סך הכל פירעון מילוות
2,000הוצאות	מימון

שנים	 ובשל	 חד–פעמיות	 הוצאות	
קודמות

1,855

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

290,854

18,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

308,854סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
308,854סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ג	בטבת	התש"ע	)30	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

שוקי אמרני 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית מלאכי לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 	206 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	קרית	מלאכי	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
45,644,000ארנונה	כללית

8,075,000מפעל	המים
2,468,000עצמיות	חינוך
251,000עצמיות	רווחה
6,775,000עצמיות	אחר

63,213,000סך הכל עצמיות

18,616,000תקבולים	ממשרד	החינוך
12,830,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

1,738,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
19,043,000מענק	כללי	לאיזון

6,392,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
58,619,000סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
874,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

122,706,000

9,530,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
132,236,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
132,236,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
25,745,000שכר	כללי

29,187,000פעולות	כלליות
6,326,000מפעל	המים

61,258,000סך הכל הוצאות כלליות

14,312,000שכר	עובדי	חינוך
17,125,000פעולות	חינוך
31,437,000סך הכל חינוך

3,571,000שכר	עובדי	רווחה
15,299,000פעולות	רווחה
18,870,000סך הכל רווחה

1,705,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
8,946,000פירעון	מילוות	אחר

10,651,000סך הכל פירעון מילוות

490,000הוצאות	מימון
							-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

122,706,000

9,530,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

132,236,000סך הכל הוצאות ללא מותנה
							-הוצאה	מותנה

132,236,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ'	בטבת	התש"ע	)6	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית ראש העין לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע,	 אני	
העין	 ראש	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 לי2,	 שהואצלה	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
102,690ארנונה	כללית

7,900מפעל	המים
6,954עצמיות	חינוך
598עצמיות	רווחה
18,272עצמיות	אחר

136,414סך הכל עצמיות

46,037תקבולים	ממשרד	החינוך
16,451תקבולים	ממשרד	הרווחה

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	813.

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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באלפי	שקלים	חדשים			צד	ההכנסות
470תקבולים	ממשלתיים	אחרים

						-מענק	כללי	לאיזון
150מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים

63,108סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
199,522

10,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
209,522סך הכל הכנסות ללא מותנה

5,668הכנסה	מותנה
215,190סך הכל הכנסות כולל מותנה

באלפי	שקלים	חדשיםצד	ההוצאות
35,620שכר	כללי

47,318פעולות	כלליות
1,600מפעל	המים

84,538סך הכל הוצאות כלליות

43,058שכר	עובדי	חינוך
31,998פעולות	חינוך
75,056סך הכל חינוך

7,041שכר	עובדי	רווחה
18,239פעולות	רווחה
25,280סך הכל רווחה

580פירעון	מילוות	מים	וביוב
12,820פירעון	מילוות	אחר

13,400סך הכל פירעון מילוות

1,248הוצאות	מימון
							-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

199,522

10,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

209,522סך הכל הוצאות ללא מותנה

5,668הוצאה	מותנה
215,190סך הכל הוצאות כולל מותנה

ז'	בטבת	התש"ע	)24	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

שוקי אמרני 	
הממונה	על	מחוז	המרכז  

תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר לשנת הכספים 2010
לפי	פקודת	העיריות

בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיע,	 אני	
לשנת	 נשר	 עיריית	 של	 רגיל	 תקציב	 אישרתי	 לי2,	 שהואצלה	

התקציב	2010	שתמציתו	להלן:

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
70,000,000ארנונה	כללית

9,950,000מפעל	המים
3,267,000עצמיות	חינוך
611,000עצמיות	רווחה
7,576,000עצמיות	אחר

91,404,000סך הכל עצמיות

18,912,000תקבולים	ממשרד	החינוך
9,578,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

570,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
						-מענק	כללי	לאיזון

50,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
29,110,000סך הכל תקבולי ממשלה

13,100,000תקבולים	אחרים
500,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

134,114,000

12,000,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

146,114,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

						-הכנסה	מותנה
146,114,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
15,603,000שכר	כללי

43,816,000פעולות	כלליות
8,300,000מפעל	המים

67,719,000סך הכל הוצאות כלליות

22,872,000שכר	עובדי	חינוך
15,416,000פעולות	חינוך
38,288,000סך הכל חינוך

2,519,000שכר	עובדי	רווחה
13,720,000פעולות	רווחה
16,239,000סך הכל רווחה

						-פירעון	מילוות	מים	וביוב
63,000פירעון	מילוות	אחר

63,000סך הכל פירעון מילוות

11,315,000הוצאות	מימון
490,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

134,114,000

12,000,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

146,114,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

							-הוצאה	מותנה
146,114,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ז	בטבת	התש"ע	)13	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

יוסף משלב 	
הממונה	על	מחוז	חיפה  
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תמצית תקציב רגיל של עיריית בת ים לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	בת	ים	לשנת	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
248,204,000ארנונה	כללית

19,646,000מפעל	המים
19,147,000עצמיות	חינוך
3,221,000עצמיות	רווחה
67,930,000עצמיות	אחר

358,148,000סך הכל עצמיות

83,965,000תקבולים	ממשרד	החינוך
61,366,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

10,192,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
18,453,000מענק	כללי	לאיזון

1,216,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
175,192,000סך הכל תקבולי ממשלה

30,000,000תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

563,340,000

51,300,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

614,640,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

2,978,000הכנסה	מותנה
617,618,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
171,786,000שכר	כללי

122,976,000פעולות	כלליות
2,000,000מפעל	המים

296,792,000סך הכל הוצאות כלליות

77,012,000שכר	עובדי	חינוך
62,588,000פעולות	חינוך
139,600,000סך הכל חינוך

17,363,000שכר	עובדי	רווחה
70,558,000פעולות	רווחה
87,921,000סך הכל רווחה

1,557,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
33,900,000פירעון	מילוות	אחר

35,457,000סך הכל פירעון מילוות

3,600,000הוצאות	מימון
							-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

563,340,000

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
51,300,000הנחות	בארנונה

							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר
614,640,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

2,978,000הוצאה	מותנה
617,618,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"א	בטבת	התש"ע	)28	בדצמבר	2009(
)חמ	360—3(	

גילה אורון 	
הממונה	על	מחוז	תל	אביב  

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת הכרמל לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 206)ג(	 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	טירת	הכרמל	

לשנת	התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות
57,000,000ארנונה	כללית

6,600,000מפעל	המים
4,200,000עצמיות	חינוך
1,500,000עצמיות	רווחה
8,400,000עצמיות	אחר

77,700,000סך הכל עצמיות

23,000,000תקבולים	ממשרד	החינוך
17,000,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

800,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
500,00מענק	כללי	לאיזון

					-מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
41,300,000סך הכל תקבולי ממשלה

					-תקבולים	אחרים
					-הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

119,000,000

4,000,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

123,000,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

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

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
25,000,000שכר	כללי

23,000,000פעולות	כלליות
6,000,000מפעל	המים

54,000,000סך הכל הוצאות כלליות

11,400,000שכר	עובדי	חינוך
25,100,000פעולות	חינוך
36,500,000סך הכל חינוך __________

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
__________

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.
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בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
8,000,000שכר	עובדי	רווחה

18,130,000פעולות	רווחה
26,130,000סך הכל רווחה

516,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
1,554,000פירעון	מילוות	אחר

2,070,000סך הכל פירעון מילוות

300,000הוצאות	מימון
							-הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

119,000,000

4,000,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

123,000,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

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

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

יוסף משלב 	
הממונה	על	מחוז	חיפה  

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת 
הכספים 2009

לפי	פקודת	העיריות
בהתאם	לסעיף	209	לפקודת	העיריות1	)להלן	-	הפקודה(,	
לפקודה	 	206 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	 כי	 מודיעה,	 אני	
שהואצלה	לי2,	אישרתי	תקציב	רגיל	של	עיריית	נתיבות	לשנת	

התקציב	2009	שתמציתו	להלן:

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

22,092,000ארנונה	כללית
10,582,000מפעל	המים

1,906,000עצמיות	חינוך
115,000עצמיות	רווחה
4,855,000עצמיות	אחר

39,550,000סך הכל עצמיות

34,218,000תקבולים	ממשרד	החינוך
11,746,000תקבולים	ממשרד	הרווחה

1,595,000תקבולים	ממשלתיים	אחרים
20,657,000מענק	כללי	לאיזון

11,800,000מענקים	אחרים	ממשרד	הפנים
80,096,000סך הכל תקבולי ממשלה

892,000תקבולים	אחרים
1,328,000הכנסות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

121,866,000

6,729,000הנחות	בארנונה
						-הכנסה	לכיסוי	גירעון	נצבר

						-כיסוי	ממקורות	הרשות	בשנים	הבאות
128,595,000סך הכל הכנסות ללא מותנה

בשקלים	חדשים			צד	ההכנסות

						-הכנסה	מותנה
128,595,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים	חדשיםצד	ההוצאות
20,071,000שכר	כללי

24,668,000פעולות	כלליות
8,490,000מפעל	המים

53,229,000סך הכל הוצאות כלליות

25,782,000שכר	עובדי	חינוך
19,276,000פעולות	חינוך
45,058,000סך הכל חינוך

3,210,000שכר	עובדי	רווחה
12,838,000פעולות	רווחה
18,048,000סך הכל רווחה

52,000פירעון	מילוות	מים	וביוב
6,860,000פירעון	מילוות	אחר

6,912,000סך הכל פירעון מילוות

258,000הוצאות	מימון
361,000הוצאות	חד–פעמיות	ובשל	שנים	קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

121,866,000

6,729,000הנחות	בארנונה
							-הוצאה	לכיסוי	גירעון	נצבר

128,595,000סך הכל הוצאות ללא מותנה

						-הוצאה	מותנה
128,595,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י"ב	בשבט	התש"ע	)27	בינואר	2010(
)חמ	360—3(	

אבי הלר 	
הממונה	על	מחוז	הדרום  

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	מס'	כ/150/ח	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
5511,	התשס"ו,	עמ'	2396,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ו–7	 	5 )להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	 ולבניה	קרית	אונו	
כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	
לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	

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

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	812.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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

רח'	 דרכים,	 הייעוד:	 	;127 	,126 	,124 	,122 ח"ח	 	:11019 גוש	
שלום	סלח,	אבן	גבירול.

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

הרגילות.

ו'	בטבת	התש"ע	)27	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

יעקב פרץ 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	קרית	אתא  

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'	ענ/198	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
3846,	התשנ"א,	עמ'	1310,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	עירון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	

הוועדה	מוכנה	לישא	וליתן	בדבר	רכישת	הקרקע	האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	12155,	ח"ח	22;	הייעוד:	דרך.

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

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון 	__________
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	מס'	ג/1009	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
3409,	התשמ"ז,	עמ'	352,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	עירון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	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

גוש	8841,	ח"ח	22,	בשטח	של	316	מ"ר;	הייעוד:	דרך.

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

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון 	__________
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	מס'	ענ/125	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
4279,	עמ'	1718,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עירון	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
המתוארת	בתוספת	דרושה	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	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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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

למבני	 שטח	 דרך,	 הייעוד:	 בשלמות;	 	20 חלקה	 	,8761 גוש	
ציבור.

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

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

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	
טב/2210/ב	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,448 עמ'	 התשנ"א,	 	,3813 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 טייבה	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	
21943	)להלן	-	הפקודה(,	הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	
דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	ציבור	וכי	הוועדה	סבורה	כי	
בשל	הוראות	סעיף	20	לפקודה	אין	פיצויים	מופחתים	עשויים	

להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
מתוך	נימוק	שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	
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	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

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	7846,	ח"ח	10.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

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

י"א	בטבת	התש"ע	)28	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

נשאת כיוף 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	טייבה  

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	
פת/מק/21/2002	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,2077 עמ'	 התשס"ט,	 	,5908 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.

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

)לשעבר	 	168 ח"ח	 כצנלסון,	 רח'	 	,6362 גוש	 תקוה,	 פתח	
חלקה	13(,	בשטח	של	108	מ"ר	-	לדרך,	רח'	כצנלסון.

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

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

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	פת/5/179	)להלן	-	התכנית(,	

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.
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	,3126 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
התשמ"ה,	עמ'	403,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 תקוה	 פתח	
הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	

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

פתח	תקוה,	גוש	6371,	רח'	קפלנסקי,	ח"ח	369,	בשטח	של	
22	מ"ר	-	לדרך.

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

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

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	
פת/מק/21/2002	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,2077 עמ'	 התשס"ט,	 	,5908 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.

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.

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	6362,	רח'	כצנלסון,	ח"ח	170	)חלקות	ישנות	
11,	25,	26(,	בשטח	של	201	מ"ר	-	לדרך.

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

כ"ה	בשבט	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)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	
והבניה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	פת/17/1209	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
2611,	התש"ם,	עמ'	1216,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	
כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	
לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	 בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 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	6355,	ח"ח	92,	בשטח	של	79	מ"ר	-	לדרך	
רח'	נחלת	צבי.

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

ו'	בשבט	התש"ע	)21	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

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	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 רצ/12/50/1	 מס'	
2833,	מוסרת	 5666,	התשס"ו,	עמ'	 פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
	- )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

הבנים	 אפרסמון,	 הרחובות:	 	,70 	,69 	,2 	,1 ח"ח	 	,3628 גוש	
והברושים.

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

י"ז	בטבת	התש"ע	)3	בינואר	2010(
)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	 ממ/8005	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	3534,	התשמ"ח,	עמ'	1131,	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.

__________
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

גוש	3628,	חלקה	55	בשלמות,	רח'	האשכולית.

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

י"ז	בטבת	התש"ע	)3	בינואר	2010(
)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,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 רצ/7/1	 מס'	
מוסרת	 	,253 עמ'	 3591,	התשמ"ט,	 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	3925,	ח"ח	395,	רח'	הנציב	מוולוזין.

__________
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.

י"ז	בטבת	התש"ע	)3	בינואר	2010(
)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,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 ממ/1/8005	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	3654,	התשמ"ט,	עמ'	2814,	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	76,	רח'	הבנים.

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

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	15	בשלמות,	רח'	חיים	אריאב.

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

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	
רח/בת/151/ג	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,3878 עמ'	 התשנ"ב,	 	,4024 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 רחובות	 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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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.

__________
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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תוספת

גוש	3651,	ח"ח	9.

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

הרגילות.

ו'	בטבת	התש"ע	)23	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

רחמים מלול 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רחובות  

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	רח/22/400	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,3168 עמ'	 התשנ"ב,	 	,4004
לתכנון	ולבניה	רחובות	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	
הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 לפקודת	הקרקעות	 ו–7	
כי	הקרקע	המתוארת	בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	לצורכי	
הקרקע	 רכישת	 בדבר	 וליתן	 לישא	 מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	

האמורה.

בקרקע	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	3700,	חלקה	151	בשלמות.

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

הרגילות.

ו'	בטבת	התש"ע	)23	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

רחמים מלול 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רחובות 	__________
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	מקומית	מס'	

אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 הצ/במ/1004/1/8	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	4970,	התשס"א,	עמ'	1963,	מוסרת	
	- )להלן	 השרון	 מזרח	 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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	8658,	חלקה	45,	בשטח	של	2,680	מ"ר;	הייעוד:	שצ"ב,	
שטח	ספורט.

מזרח	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
השרון	בקלנסווה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	

הרגילות.

ט"ז	בשבט	התש"ע	)31	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

אלי שמחון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	מזרח	השרון 	__________

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	
ממ/2/1551	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הפרסומים	6000,	התש"ע,	עמ'	28,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	
לתכנון	ולבניה	מצפה	אפק	)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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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

שטח	 הייעוד:	 מ"ר;	 	457 של	 בשטח	 	,155 ח"ח	 	,4040 גוש	
ציבורי	פתוח.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	מצפה	
אפק,	רח'	בן–ציון	גליס	9,	פתח	תקוה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ה	בטבת	התש"ע	)11	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

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

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	 ג/במ/18	 מס'	
מוסרת	 	,1266 עמ'	 4076,	התשנ"ג,	 בילקוט	הפרסומים	 פורסמה	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	עכו	)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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	18001,	ח"ח	107	-

ייעודשטח	)במ"ר(מגרש

שב"צ4,464י"ד	)ארעי	2(

שצ"פ2119,475	)ארעי	4(

דרך1,211)ארעי	5(
וכל	 המקומית,	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	

מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

י"א	בטבת	התש"ע	)28	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

שמעון לנקרי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עכו 	__________
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	 ג//3658	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	3575,	התשמ"ח,	עמ'	2988,	מוסרת	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	עכו	)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

גוש	18108,	חלקה	51	בשלמות,	מגרש	140,	בשטח	של	632	
מ"ר;	הייעוד:	שטח	למוסד	חינוכי.

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

י"א	בטבת	התש"ע	)28	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

שמעון לנקרי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עכו 	__________
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,	
מס'	ג/3658	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בזה	 מוסרת	 	,2988 עמ'	 התשמ"ח,	 	,3575 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה(,	 	- )להלן	 עכו	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 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.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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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	18105,	חלקה	90	בשלמות,	בשטח	של	586	מ"ר;	הייעוד:	
שב"צ.

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

י"ב	בטבת	התש"ע	)29	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

שמעון לנקרי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עכו  

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	מפורטת	מס'	ג/5049	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מוסרת	 	,2987 עמ'	 התשמ"ח,	 	,3575 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עפולה	 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	16707,	ח"ח	55;	הייעוד:	מבנה	ציבור.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

	,47 יהושע	 רח'	 הוועדה,	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
עפולה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

חביב פרץ 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עפולה  

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	
ערים	 בניין	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	 גנ/15324	
בזה	 מוסרת	 	,1672 עמ'	 התשס"ח,	 	,5769 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה(,	 	- )להלן	 משגב	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	
לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 לסעיפים	 בהתאם	
ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	הודעה	כי	הקרקע	המתוארת	
בתוספת	דרושה	לוועדה	לחלוטין	למטרה	ציבורית	שלה	נועדו	
כי	 סבורה	 הוועדה	 וכי	 לפקודה	 	20 בסעיף	 והנזכרת	 בתכנית	
בשל	הוראות	סעיף	20	לפקודה	אין	פיצויים	מופחתים	עשויים	

להשתלם	בשל	אותה	קרקע.

בקרקע	 טובת	הנאה	כלשהן	 	 או	 זכות	 כל	התובע	לעצמו	
ובין	 זכות	 מכוח	 בין	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
מתוך	נימוק	שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	
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	
נימוק	 מתוך	 פיצויים	 נתבעים	 ואם	 וסעיף;	 סעיף	 בכל	 הנתבע	
שייגרם	סבל	אם	לא	ישולמו	פיצויים	או	פיצויים	מופחתים	-	

ראיות	התומכות	בטענה	כי	ייגרם	סבל.

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

	34 ח"ח	 	,)19352 גוש	 )לשעבר	 	19884 גוש	 הררית,	 יישוב	
ההפקעה:	 מטרת	 מ"ר;	 	124 ההפקעה:	 שטח	 	,)20 ח"ח	 )לשעבר	

מיתקן	להספקת	מים.

תעשיה	 אזור	 הוועדה,	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
תרדיון,	בית	החברה	הכלכלית	20174,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

י"ח	בטבת	התש"ע	)4	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

רון שני 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	משגב 	__________
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	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
1/183/03/5	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בילקוט	הפרסומים	3505,	התשמ"ח,	עמ'	386,	ותיקון	טעות	אשר	
פורסם	בילקוט	הפרסומים	6032,	התש"ע,	עמ'	940,	מוסרת	בזה	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	באר	שבע	)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	 כלשהן	 הנאה	 טובת	 	 או	 זכות	 לעצמו	 התובע	 כל	
לוועדה,	 לשלוח	 נדרש	 כך,	 על	 פיצויים	 לקבל	 ורוצה	 האמורה	
על	 הרצאה	 ברשומות,	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 חודשיים	 בתוך	
בצירוף	 האמורה,	 בקרקע	 לו	 אשר	 ההנאה	 טובת	 על	 או	 זכותו	
ישנו,	 אם	 הרישום,	 פרטי	 את	 שיכללו	 תביעתו	 לחיזוק	 ראיות	
את	 לסעיפיהם	 המפרטת	 והודעה	 המקרקעין	 רישום	 בפנקסי	
הפיצויים	שהוא	תובע	וחישוב	הסכום	הנתבע	בכל	סעיף	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	38008,	ח"ח	1.

העתק	התשריט	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	באר	שבע,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	

הרגילות.

כ'	בטבת	התש"ע	)6	בינואר	2010(
)חמ	3-2(

רוביק דנילוביץ 	
יושב	ראש	הוועדה 																															

__________																			המקומית	לתכנון	ולבניה	באר	שבע
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	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 	6/110/02/19
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	2796,	התשמ"ב,	עמ'	1376,	ותיקון	
לתכנית	פורסם	בילקוט	הפרסומים	5013,	התשס"א,	עמ'	3859,	
מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	רמת	חובב	)להלן	
-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיפים	5	ו–7	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	
בתוספת	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הודעה	 	,21943 ציבור(,	 לצורכי	
מוכנה	 הוועדה	 וכי	 ציבור	 לצורכי	 לחלוטין	 לוועדה	 דרושה	

לישא	וליתן	בדבר	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

מס'	תכנית	6/110/02/19,	גוש	100177,	ח"ח	1.

שטח	בדונםמגרש

1355.50

145.50

הייעוד:	שטח	ציבורי	פתוח.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 מופקד	 התכנית	 העתק	
שבמועצה	התעשייתית	רמת	חובב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	

בשעות	העבודה	הרגילות.

י"ד	בכסלו	התש"ע	)1	בדצמבר	2009(
)חמ	3-2(

גיורא מיוחס 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	רמת	חובב  

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
לפקודת	 	14 לסעיף	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	
כי	היא	חוזרת	בה	מכוונתה	להפקיע	את	 -	הוועדה(,	הודעה	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה,	בילקוט	הפרסומים	5972,	התשס"ט,	

עמ'	4632,	לעניין	תכנית	מיתאר	מקומית	מס'	פת/71/1268.

תוספת

מ"ר	מהשטח	שמיועד	 	246 89,	בשטח	של	 ח"ח	 	,6361 גוש	
לדרך;	ח"ח	90,	בשטח	של	306	מ"ר	מהשטח	שמיועד	לדרך	רח'	

אורלוב.

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

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-3(

יצחק אוחיון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

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

ולפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	
לפקודת	 	14 לסעיף	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	
)להלן	 רחובות	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 בזה	 מוסרת	
כי	היא	חוזרת	בה	מכוונתה	להפקיע	את	 -	הוועדה(,	הודעה	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה,	בילקוט	הפרסומים	2834,	התשמ"ב,	

עמ'	2462,	לעניין	תכנית	מיתאר	מקומית	מס'	רח/1/8.

תוספת

גוש	3702,	חלקה	108.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	רחובות,	רח'	בילו	2,	רחובות,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	

בשעות	העבודה	הרגילות.

כ'	בטבת	התש"ע	)6	בינואר	2010(
)חמ	3-3(

רחמים מלול 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רחובות 	__________
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	
מס'	 מפורטת	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 תא/במ-2530-28	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	4014,	התשנ"ב,	עמ'	3453,	מצהירה	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	תל–אביב-יפו	)להלן	-	
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	 	,1164 עמ'	 התשנ"ו,	 	,4370 הפרסומים	 בילקוט	
הגמור	והמוחלט	של	עיריית	תל–אביב-יפו	מיום	פרסום	הודעה	

זו	ברשומות.

תוספת

חלקהגוש
שטח	החלקה	להפקעה	

במ"ר	)בקירוב(

421,137	)בעבר	ח"ח	28(7018

4497	)בעבר	ח"ח	28(7018

102	מתוך	708013642

62	מתוך	7080151,159

13	מתוך	708029523

225	מתוך	7080331,286

חלקהגוש
שטח	החלקה	להפקעה	

במ"ר	)בקירוב(

70811240

7081131,324

708140809

7081416

33	מתוך	708143289

11	מתוך	70814587

26	מתוך	708152477

5	מתוך	7081711,840

6	מתוך	7081731,895

בצבע	 בו	 מתוחם	 המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	
אדום.

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

העבודה	הרגילות.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	 	887 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,989 עמ'	 התשכ"ז,	 	,1341
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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,241 עמ'	 התש"ע,	 	,6012

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

תוספת

כולל	 14	מ"ר	מתוך	שטח	 6902,	בשטח	של	 בגוש	 	,30 ח"ח	
של	457	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.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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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/2660	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,294 עמ'	 התשס"ב,	 	,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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,93 עמ'	 התש"ע,	 	,6004

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

תוספת

חלקה	35	בגוש	9006	)לשעבר	גוש	7044,	חלקה	145(,	בשטח	
המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	 בשלמות,	 מ"ר	 	310 של	

מתוחם	בו	בצבע	אדום.

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

העבודה	הרגילות.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	
שהודעה	 תא/44,	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
2,	התשס"ב,	 בדבר	אישורה	פורסמה	בעיתון	רשמי	1941,	תוס'	
עמ'	1458,	ותכנית	644,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	
הפרסומים	1064,	התשכ"ד,	עמ'	619	)להלן	-	התכניות(,	מצהירה	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	תל–אביב-יפו	)להלן	-	
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	 	,241 עמ'	 התש"ע,	 	,6012 הפרסומים	 בילקוט	
הגמור	והמוחלט	של	עיריית	תל–אביב-יפו	מיום	פרסום	הודעה	

זו	ברשומות.

תוספת

גוש	שומה	6932	-

שטח	רשום	במ"רחלקה	בשלמות

1642,322

1652,041

שטח	רשום	במ"רחלקה	בשלמות

1661,199

1681,306

1691,789

171307

1724,207

173330

1833,217

הייעוד:	דרך.

בצבע	 בו	 מתוחם	 המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	
אדום.

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

העבודה	הרגילות.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	 	887 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,989 עמ'	 התשכ"ז,	 	,1341
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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,93 עמ'	 התש"ע,	 	,6004

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

תוספת

מ"ר,	 	435 מתוך	 מ"ר	 	16 של	 בשטח	 	,6955 בגוש	 	,8 ח"ח	
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.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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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'	401,	שהודעה	
עמ'	 535,	התשי"ז,	 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	
841	ותכנית	מס'	479,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	
הפרסומים	603,	התשי"ח,	עמ'	1086	)להלן	-	התכניות(,	מצהירה	
בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	תל–אביב-יפו	)להלן	-	
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	 	,12 עמ'	 התשנ"א,	 	,3803 הפרסומים	 בילקוט	
הגמור	והמוחלט	של	עיריית	תל–אביב-יפו	מיום	פרסום	הודעה	

זו	ברשומות.

תוספת

חלקה	בשלמות	וחלקים	מחלקות	שונות,	בהתאם	לתשריט	
כשהשטח	המיועד	להפקעה	מתוחם	בו	בצבע	אדום,	כדלקמן:

גוש	7024	-

חלקה
שטח	החלקה	

במ"ר
שטח	להפקעה	

הערותבמ"ר

בניין	ציבורי	+	דרךכ–2,750			623,016

בניין	ציבוריכ–4,080			634,266

בניין	ציבוריבשלמות541	219

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.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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

בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	ו–190	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	תא/במ-2570-43	)להלן	
-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3015 עמ'	 התשנ"ה,	 	,4299
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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,2285 עמ'	 התשנ"ו,	 	,4390

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

חלקהגוש

שטח	
החלקה	
במ"ר

שטח	להפקעה	במ"ר	
)בקירוב(

417308לשעבר	702335

130	)לשעבר	ח"ח	7023
62	בגוש	7023(

בשלמות396

70231032,093515

702310464460

70231051,513500

70231061,454673

70231074225

128	)לשעבר	ח"ח	7023
41	בגוש	7023(

3737

7024623,016266

לחלק	7023634,266 פרט	 בשלמות,	
שהופקע	בידי	העיריה

בצבע	 בו	 מתוחם	 המופקע	 כשהשטח	 לתשריט	 בהתאם	
אדום.

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

העבודה	הרגילות.

ב'	בשבט	התש"ע	)17	בינואר	2010(
)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	
הר/מק/2124	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,2366 עמ'	 התשס"ו,	 	,5509 הפרסומים	
)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	 המקומית	לתכנון	ולבניה	הרצליה	
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	בילקוט	הפרסומים	
5972,	התשס"ט,	עמ'	4630,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	

עיריית	הרצליה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

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

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

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

י"ג	בטבת	התש"ע	)30	בדצמבר	2009(
)חמ	3-4(

יעל גרמן  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	הרצליה  

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'	ח/550	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,4598 עמ'	 התשס"ח,	 	,5846
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,524 עמ'	 התש"ע,	 	,6020

עיריית	חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6806,	חלקה	בשלמות	6;	הייעוד:	שטח	למיתקני	הנדסה.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון 	__________
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'	ח/120	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,1841 עמ'	 התשכ"ה,	 	,1180
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,522 עמ'	 התש"ע,	 	,6020

עיריית	חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6020,	חלקה	בשלמות	725;	הייעוד:	בנייני	ציבור.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון  

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	 ח/1	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 והבניה,	התשכ"ה-11965,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
596,	התשי"ח,	עמ'	866,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	
הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
6020,	התש"ע,	 ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	 	5 לפי	סעיפים	
עמ'	522,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	עיריית	חולון	מיום	

פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6011,	חלקות	בשלמות:	185,	188;	הייעוד:	שצ"פ;	גוש	
ומעבר	 229;	הייעוד:	שצ"פ	 	,227 6,	ח"ח	 6016,	חלקה	בשלמות	

להולכי	רגל.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון 	__________
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'	ח/456	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,2906 עמ'	 התשס"ח,	 	,5798
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,523 עמ'	 התש"ע,	 	,6020

עיריית	חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.



1913 ילקוט הפרסומים 6062, כ"ז בשבט התש"ע, 11.2.2010

תוספת

גוש	6784,	ח"ח	2,	3,	5,	7;	הייעוד:	דרך	מוצעת.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון  

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'	ח-232	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3754 עמ'	 התשמ"ט,	 	,3683
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,523 עמ'	 התש"ע,	 	,6020

עיריית	חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6784,	ח"ח	25,	28,	34,	37,	42	)לשעבר	גוש	6784,	ח"ח	1(;	
הייעוד:	דרך	מוצעת.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון 	__________
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	
	- )להלן	 	239 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,1007 עמ'	 התשל"ח,	 	,2407
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 חולון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	

של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,522 עמ'	 התש"ע,	 	,6020
עיריית	חולון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6782,	ח"ח	41,	42,	44	)לשעבר	גוש	6008,	ח"ח	11,	27-25,	
33,	34,	41-36,	47-43,	110,	112(;	הייעוד:	דרך	מוצעת	ודרך.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	בעיריית	
תל	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 חולון	

אביב,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	בשעות	העבודה	הרגילות.

כ"ח	בטבת	התש"ע	)14	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוטי ששון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	חולון  

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	
ענ/360)במ(	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3600 עמ'	 התש"ס,	 	,4884 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עירון	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
	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	 	,3982 עמ'	 התשס"ז,	 	,5705 הפרסומים	
זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 אלגרבייה	 בקה	 עיריית	 של	 והמוחלט	

ברשומות.

תוספת

גוש:	8765	-

הייעוד	חלקי	חלקה

דרך,	שטח	למבני	ציבור,	שביל	להולכי	רגל	ורכב3

דרך,	שטח	למבני	ציבור,	שטח	ציבורי	פתוח10

דרך,	שטח	למבני	ציבור,	דרך	משולבת15

דרך,	שביל	להולכי	רגל	ורכב,	שטח	למבני	ציבור16

דרך,	חניה	ציבורית,	שביל	להולכי	רגל	ורכב21

דרך,	חניה	ציבורית,	שביל	הולכי	רגל22

דרך	משולבת,	שביל	להולכי	רגל	ורכב,	שטח	למבני	23
ציבור	

דרך,	שביל	להולכי	רגל,	שטח	ציבורי	פתוח24

דרך,	דרך	משולבת25

דרך26

דרך27

דרך,	דרך	משולבת28

	חניה	ציבורית,	דרך	משולבת29

דרך,	דרך	משולבת,	חניה	ציבורית,	שביל	להולכי	30
רגל	ורכב,	שטח	למבני	ציבור

__________
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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הייעוד	חלקי	חלקה

דרך	משולבת,	שטח	למבני	ציבור31

שביל	32 ציבור,	 למבני	 שטח	 ציבורית,	 חניה	 דרך,	
להולכי	רגל

דרך,	דרך	משולבת,	שטח	למבני	ציבור,	שביל	להולכי	33
רגל	ורכב

שביל	34 פתוח,	 ציבורי	 שטח	 ציבורית,	 חניה	 דרך,	
להולכי	רגל	ורכב

רגל	35 להולכי	 שביל	 ציבורית,	 חניה	 משולבת,	 דרך	
ורכב,	שטח	ציבורי	פתוח

דרך,	שביל	להולכי	רגל	ורכב,	חניה	ציבורית	36

שביל	להולכי	רגל	ורכב37

שביל	להולכי	רגל	ורכב,	דרך,	שטח	ציבורי	פתוח38

חניה	ציבורית,	דרך	משולבת,	שביל	להולכי	רגל	39
ורכב	

שביל	להולכי	רגל	ורכב40

שטח	ציבורי	פתוח41

שטח	ציבורי	פתוח42

שביל	להולכי	רגל	ורכב,	שטח	ציבורי	פתוח	43

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

הרגילות.

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון  

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'	ענ/125	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,1718 עמ'	 התשנ"ה,	 	,4279
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עירון	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
5650,	התשס"ז,	עמ'	2311,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	

עיריית	בקה	אלגרבייה-ג'ת	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	8782,	ח"ח	26;	הייעוד:	שטח	לבנייני	ציבור.

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

כ"ו	בטבת	התש"ע	)12	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עירון 	__________
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	
לד/1000	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,1656 עמ'	 התשל"ט,	 	,2544 הפרסומים	
המקומית	לתכנון	ולבניה	לוד	)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	
5872,	התשס"ט,	עמ'	565,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	

עיריית	לוד	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	3977,	ח"ח	8,	9;	הייעוד:	שטח	ציבורי	פתוח.

י"ט	בטבת	התש"ע	)5	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

אילן הררי  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	לוד 	__________
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	
מקומית	 מיתאר	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 פת/503/ב	 מס'	
פורסמה	בילקוט	הפרסומים	3550,	התשמ"ח,	עמ'	1903,	מצהירה	
	- )להלן	 תקוה	 פתח	 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	 	,3851 עמ'	 התשס"ט,	 	,5952 הפרסומים	 בילקוט	
הודעה	 פרסום	 מיום	 תקוה	 פתח	 עיריית	 של	 והמוחלט	 הגמור	

זו	ברשומות.

תוספת

פתח	תקוה,	רח'	שפרינצק,	גוש	6388,	חלקה	429,	בשטח	של	
1,007	מ"ר	לשב"צ.

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

הרגילות.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

יצחק אוחיון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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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	מיתאר	מקומית	מס'	
פורסמה	 )להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	 פת/5/179	
בזה	 מצהירה	 	,403 עמ'	 התשמ"ה,	 	,3126 הפרסומים	 בילקוט	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	-	הוועדה(,	
ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 	19 לסעיף	 בהתאם	
אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	- )להלן	 	21943
ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	
הפרסומים	3724,	התש"ן,	עמ'	835,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	

של	עיריית	פתח	תקוה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

פתח	תקוה,	רח'	האביב,	גוש	6371,	ח"ח	169,	בשטח	של	44	
מ"ר	לדרך.

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

הרגילות.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

יצחק אוחיון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה 	__________

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	
ובהתאם	לתכנית	מיתאר	מקומית	מס'	 והבניה,	התשכ"ה-11965,	
פת/11/2000/ה	)להלן	-	התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	
בילקוט	הפרסומים	5438,	התשס"ה,	עמ'	4208,	מצהירה	בזה	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	
אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	 	-
הפרסומים	 בילקוט	 לפקודה	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	 הודעה	 פורסמה	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,1136 עמ'	 התשס"ו,	 	,5478

עיריית	פתח	תקוה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

פתח	תקוה,	גוש	6358,	ח"ח	80,	בשטח	של	713	מ"ר	לחניה	+	
101	מ"ר	לספורט,	ח"ח	65,	בשטח	של	1,632	מ"ר	לחניה	+	1,070	מ"ר	
לספורט,	ח"ח	39,	בשטח	של	3,829	מ"ר	לחניה	+	4,631	מ"ר	לספורט,	
ח"ח	69,	בשטח	של	468	מ"ר	לחניה,	חלקה	38	בשטח	של	3,960	מ"ר	
לחניה	+	4,373	מ"ר	לספורט,	ח"ח	92,	בשטח	של	1,907	מ"ר	לספורט,	
גוש	6364,	 ח"ח	84	בשטח	של	246	מ"ר	לדרך	+	65	מ"ר	לספורט;	
ח"ח	17,	בשטח	של	301	מ"ר	לדרך,	ח"ח	18,	בשטח	של	1,350	מ"ר	
לדרך,	ח"ח	200,	בשטח	של	9,440	מ"ר	לחניה	+	54,056	מ"ר	לספורט	

+	24,076	מ"ר	לדרך.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.

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

הרגילות.

ה'	בשבט	התש"ע	)20	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

יצחק אוחיון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבניה	פתח	תקוה  

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	
ממ/8005	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
	,3534 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	
שהודעה	 רצ/53/50/1,	 מס'	 ולתכנית	 	,1131 עמ'	 התשמ"ח,	
התשנ"ו,	 	,4362 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 התכניות(,	 	- )להלן	 	965 עמ'	
לתכנון	ולבניה	ראשון	לציון	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	
	- )להלן	 	21943 ציבור(,	 לצורכי	 )רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 	19
אליה	 ביחס	 אשר	 בתוספת,	 המתוארת	 הקרקע	 כי	 הפקודה(,	
פורסמו	הודעות	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	
4297,	התשנ"ה,	עמ'	2759,	ובילקוט	הפרסומים	4975,	התשס"א,	
ראשון	 עיריית	 והמוחלט	של	 הגמור	 לקניינה	 2111,	תהיה	 עמ'	

לציון	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

רח'	העצמאות,	גוש	3629,	חלקה	46	בשלמות.

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

י"ב	בטבת	התש"ע	)29	בדצמבר	2009(
)חמ	3-4(

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 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	רח/2003/ב	)להלן	-	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
3813,	התשנ"א,	עמ'	447,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	רחובות	)להלן	-	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	בילקוט	הפרסומים	4792,	התשנ"ט,	
עמ'	5066,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	עיריית	רחובות	

מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

__________
1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307.

2		ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32.
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תוספת

גוש	3653,	ח"ח	200	)לשעבר	ח"ח	151(.

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

ו'	בטבת	התש"ע	)23	בדצמבר	2009(
)חמ	3-4(

רחמים מלול  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	רחובות  

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	
)גז(	 מש"מ/60	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,829 עמ'	 התשמ"ח,	 	,3527 הפרסומים	
המקומית	לתכנון	ולבניה	עמק	לוד	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	
לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943,	כי	
הקרקע	המתוארת	בתוספת,	אשר	ביחס	אליה	פורסמה	הודעה	
לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	5999,	התשס"ט,	
המועצה	 של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,5822 עמ'	

המקומית	עמק	לוד	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	6819,	ח"ח	52	)לשעבר	גוש	6062,	ח"ח	141(,	בשטח	של	
14,613	מ"ר;	הייעוד:	שטח	לבנייני	ציבור.

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
בו	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 חב"ד,	 בכפר	 לוד,	 עמק	 ולבניה	

בשעות	העבודה	הרגילות.

ד'	באייר	התשס"ט	)28	באפריל	2009(
)חמ	3-4(

משה מנשה  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עמק	לוד 	__________
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	
הצ/89/1-1א	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	
הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3803 עמ'	 התשנ"ב,	 	,4022 הפרסומים	
בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 שרונים	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	
	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	 	,827 עמ'	 התשנ"ד,	 	,4167 הפרסומים	

פרסום	 מיום	 יהודה	 אבן	 המקומית	 המועצה	 של	 והמוחלט	
הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

האלה:	 לייעודים	 	,125-117 ח"ח	 	,8015 גוש	 יהודה,	 אבן	
שטח	לבנייני	ציבור	-	500	מ"ר,	מגרש	ארעי	2489;	דרך	מושלבת	
-	1,414	מ"ר,	מגרש	ארעי	2488;	שבילים	-	459	מ"ר,	מגרש	ארעי	

.2495	,2490	,2419

העתק	התכנית	מופקד	במשרדי	הוועדה,	רח'	הצורן	1,	אזור	
התעשייה,	רמת	פולג,	דרום	נתניה,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בו	

בשעות	העבודה	הרגילות.

ב'	בחשוון	התש"ע	)19	באוקטובר	2009(
)חמ	3-4(

סמדר אהרון נוחם  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	שרונים  

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	 ג/6557	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,3417 עמ'	 התשנ"ג,	 	,4122
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עפולה	 ולבניה	 לתכנון	
	- )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	
5381,	התשס"ה,	עמ'	2072,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	

עיריית	עפולה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	16707,	חלקה:	51,	תת	חלקה:	81;	הייעוד:	מבנה	ציבורי	
גן	ילדים	וגן	צמוד	אליו.

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

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

חביב פרץ  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבניה	עפולה 	__________
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	
	- )להלן	 ג/6011	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבניה,	
התכנית(,	שהודעה	בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	
המקומית	 הוועדה	 בזה	 מצהירה	 	,2061 עמ'	 התשנ"ד,	 	,4190
	19 לסעיף	 בהתאם	 הוועדה(,	 	- )להלן	 עפולה	 ולבניה	 לתכנון	 __________

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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	- )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	
של	 והמוחלט	 הגמור	 לקניינה	 תהיה	 	,245 עמ'	 התש"ע,	 	,6012

עיריית	עפולה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תוספת

גוש	16708,	ח"ח	16.

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

כ"א	בטבת	התש"ע	)7	בינואר	2010(
)חמ	3-4(

חביב פרץ  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

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

תיקון טעות
)רכישה	 הקרקעות	 לפקודת	 ו–7	 	5 סעיפים	 לפי	 בהודעה	
לצורכי	ציבור(,	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5993,	התשס"ט,	
עמ'	5529,	לעניין	תכנית	ח/1	)חולון(,	בתוספת,	במקום	"ובהתאם	
אישורה	 בדבר	 שהודעה	 התכנית(,	 	- )להלן	 ח/1	 מס'	 לתכנית	
צריך	 	"2059 עמ'	 התשנ"ד,	 	,4190 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	
התכנית(,	 	- )להלן	 ח/418	 מס'	 לתכנית	 "ובהתאם	 להיות	
	,4190 הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 אישורה	 בדבר	 שהודעה	

התשנ"ד,	עמ'	2059".

)חמ	3-2(

תיקון טעות סופר
בהודעה	לפי	סעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	
ציבור(,	1943,	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	6030,	התש"ע,	עמ'	
872,	לעניין	תכנית	מס'	3/מק/2179	)אשדוד(,	בתוספת,	במקום:

גוש
חלקי	
חלקות

מגרש	לפי	
ייעודשטח	במ"רתב"ע

ב"צ"20.60מצ-12"2304

יבוא:

גוש
חלקי	
חלקות

מגרש	לפי	
ייעודשטח	במ"רתב"ע

ב"צ"2,060מצ-12"2304

)חמ	3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965,

מחוז	חיפה
מרחב	תכנון	מקומי	מחוזי	-	מחוז	חיפה

הודעה בדבר הכנת תכנית
התכנון	 לחוק	 	77 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה	

מחוז	חיפה,	החליטה	בישיבתה	מס'	2009023,	מיום	22.12.2009,	
הכנת	 בדבר	 לחוק,	 	77 סעיף	 לפי	 הודעה	 הארכת	 פרסום	 על	
שינוי	 חיפה,	 זיקוק,	 בתי	 שטח	 	- חפאג/1200/ב	 מס'	 תכנית	
לתכניות	חפאג/1063,	חפאג/1063/א,	חפאג/1066,	חפאג/1123/
בתחומי	 תתייחס	 התכנית	 חפאג/1200,	 חפ/229,	 חפ/222,	 א,	

תכולתה	לתכניות	חפ/1091,	חפ/1459,	ג/ד/991/ד.

חלקי	 	,11222 גוש:	 המוצעת:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
חלקות:	3,	15,	23,	29.	גוש:	11223,	חלקי	חלקות:	18,	22,	24,	26,	
28,	30,	32,	34,	36,	38,	40,	42,	44,	46,	48,	51.	גוש:	11610,	חלקי	
חלקה:	7.	גוש:	11623,	חלקות	במלואן:	4,	6,	10,	12	-	15,	חלקי	
.21 	- 	19 	,11 	,9 	- 	7 במלואן:	 חלקות	 	,11624 גוש:	 	.19 	חלקה:	
גוש:	11625,	חלקות	במלואן:	6	-	14,	חלקי	חלקה:	5.	גוש:	11646,	

חלקי	חלקות:	3,	5.

בדבר	 והוראות	 הנחיות	 קביעת	 א.	 התכנית:	 מטרת	
הוראות	 קביעת	 ב.	 ושימושיה	בשטח	התכנית.	 ייעודי	הקרקע	
התכנית. בשטח	 הכלולים	 ולמיתקנים	 למבנים	 ושימוש	 	בניה	
	ג.	מתן	הנחיות	והוראות	בדבר	איכות	סביבה	ומניעת	מטרדים.	
התוויית	 ה.	 בניה.	 היתרי	 הוצאת	 בדבר	 הוראות	 קביעת	 ד.	

דרכים,	שטחים	ציבוריים	פתוחים	ותשתיות.

כמו	כן,	החליטה	הוועדה	להאריך	את	תוקף	סעיף	78	לחוק	
	,2004006 מס'	 מישיבה	 להחלטתה	 בהתאם	 והבניה	 התכנון	
בניה	 היתרי	 יינתנו	 ולפיהם	 התנאים	 בדבר	 	9.3.2004 מתאריך	
ולמיתקנים	 למבנים	 בניה	 היתרי	 	)1 כלהלן:	 התכנית,	 בתחום	
נפלטים	 ממנו	 ייצור	 בתהליך	 המשתתפים	 וחדשים,	 קיימים	
עלול	 שהוא	 או	 שונים,	 חומרים	 לסביבה	 להיפלט	 עלולים	 או	
ומיתקנים	 זה	מבנים	 ובכלל	 ליצור	סיכון	סביבתי	או	בטיחותי,	
שהם	חלק	מתהליך	ייצור	כאמור,	ואשר	נועדו	לאחסון	חומרי	
פליטות	 של	 ומניעה	 לטיפול	 או	 ומוצרים,	 ביניים	 חומרי	 גלם,	
המשרד	 אישור	 קבלת	 לאחר	 יינתנו	 	- סיכונים	 להפחתת	
לאיכות	הסביבה,	ובכפוף	לסעיפים	3	עד	6	להלן;	2(	היתרי	בניה	
	1 סעיף	 בהגדרת	 נכללים	 שאינם	 אחרים	 ולמיתקנים	 למבנים	
להלן;	 	6 עד	 	3 לסעיפים	 ובכפוף	 עניין	 של	 לגופו	 יבחנו	 	לעיל,	
יינתנו	 וחדשים,	 קיימים	 ולמיתקנים,	 למבנים	 בניה	 היתרי	 	)3
לאחר	עריכת	מיפוי	המצב	הקיים	לפי	מתחמים.	למיפוי	תצורף	
טבלה	שתכלול	התייחסות	לפרמטרים	האלה:	סוג	המבנה,	חומרי	
הבניה,	שטח,	גובה,	השימוש	המבוקש,	החומרים	המאוחסנים	
וכו';	4(	היתרי	בניה	למבנים	ולמיתקנים	קיימים	וחדשים	יהיו	
טעונים	חוות	דעת	מערכת	הביטחון	לפי	שיקול	דעת	הוועדה	
להסדרים	 ובהתאם	 כחוק	 ייגבה	 השבחה	 היטל	 	)5 המחוזית;	
הקבועים	ביחס	להיתרי	בניה	הניתנים	מכוח	תכנית	מופקדת;	
6(	אין	באמור	לעיל	כדי	לגרוע	מהצורך	לקבל	אישורים	נוספים	
הנדרשים	לפי	כל	דין	כתנאי	למתן	היתר	בניה,	או	לפי	שיקול	

דעת	הוועדה	המחוזית	לפי	נסיבות	העניין.

יהיו	 הבניה	 היתרי	 כי	 הוועדה	 החליטה	 כך,	 על	 נוסף	
להגנת	 המשרד	 של	 דעת	 בחוות	 הקבועות	 לדרישות	 תואמים	

הסביבה	מיום	28.10.2008.

3	חודשים	החל	מתאריך	תפוגת	ההודעה	 תוקף	ההודעה	
הקודמת	בתאריך	31.12.2009,	דהיינו	עד	לסוף	מרס	2010.

יוסף משלב 	
יושב	ראש	הוועדה	המחוזית 	
לתכנון	ולבניה	מחוז	חיפה 	
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מרחבי	תכנון	מקומיים	חדרה	ומנשה	אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' מ/365/חד/1163

שם התכנית: פארק מסחרי, גן שמואל
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבניה,	
המקומיות	 הוועדות	 ובמשרדי	 חיפה	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	
לתכנון	ולבניה	חדרה	ומנשה	אלונה	מופקדת	תכנית	מפורטת	
מס'	מ/365/חד/1163,	שינוי	לתכניות	חד/450,	משח/26,	מ/303,	

מ/160.

באזור	 שמואל.	 גן	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
המסחרי	הקיים	של	גן	שמואל,	ממערב	לכביש	הכניסה	לקיבוץ	
	,12 חלקות:	 חלקי	 	,10017 גוש:	 וחלקות:	 גושים	 	.65 מס'	 מדרך	
	,11 חלקות:	 חלקי	 	,67 	,63 	,61 במלואן:	 חלקות	 	,10023 גוש:	 	.13	
10117,	חלקי	חלקות:	 גוש:	 	.64 	,62 	,60 	,59 	,57 	,48 	,40 	,18 	-	16

.84	,70	,69

הבניה	 והוראות	 הקרקע	 ייעודי	 התאמת	 התכנית:	 מטרת	
הסדרי	 הכניסה,	 צומת	 שיפור	 בפועל,	 הקיימים	 לשימושים	

תנועה	והסדרי	חניה.

תעשיה,	 מאזור	 ייעוד	 שינוי	 א.	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
מאזור	חקלאי,	משטח	למבני	משק,	מדרך	ומשטח	לתחנת	תדלוק	
לשטח	מסחרי	ולתחנת	תדלוק,	כפי	שקיים	בפועל	ולשטח	פרטי	
עם	 והצומת	 המסחרי	 לפארק	 הגישה	 דרך	 הרחבת	 ב.	 פתוח.	
וקביעת	 לפארק	 בכניסה	 מעגלית	 צומת	 תכנון	 וכן	 	,65 כביש	
שלבי	ביצוע.	ג.	קביעת	הוראות	וזכויות	בניה.	ד.	קביעת	הנחיות	

סביבתיות	לפיתוח	השטח.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 ממועד	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
חיפה,	 	,15 הפלי"ם	 שד'	 חיפה,	 מחוז	 ולבניה	 לתכנון	 	המחוזית	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-8633448 טל'	
המקומית	לתכנון	ולבניה	חדרה,	רח'	הלל	יפה	9,	חדרה	38100,	
ולבניה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ולמשרדי	 	,04-6303113 טל'	

מנשה	אלונה,	ד"נ	חפר	37845,	טל'	04-6177307.

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

מרחב	תכנון	מקומי	שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' ש/1335

שם התכנית: מוקד מסחרי - פרידיס מזרח
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבניה	מחוז	חיפה	ובמשרדי	הועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
שומרון	מופקדת	תכנית	מפורטת	מס'	ש/1335,	שינוי	לתכניות	
לתכנית	 כפיפות	 ש/11,	 ש/935,	 ש/391,	 ש/במ/558,	 ג/400,	

ש/747.

מבואות	 פוריידיס.	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
מזרחיים	של	פרידיס.	גושים	וחלקות:	גוש:	11288,	חלקי	חלקה:	2.	

גוש:	11323,	חלקי	חלקות:	1	-	4,	6,	25,	27.

מטרת	התכנית:	הקמת	מוקד	מסחרי	והסדרת	שצ"פ	תומך	
נחל	דליה.

ייעוד	מחקלאי	למסחר,	 עיקרי	הוראות	התכנית:	א.	שינוי	
ודרכים.	 נחל	 ציבור,	 ומוסדות	 מבנים	 פתוחים,	 	לשטחים	
זכויות	בניה,	הוראות	לבינוי,	עיצוב,	 ב.	קביעת	הוראות	בניה,	
פיתוח	סביבה	ותנאים	להיתר.	ג.	איחוד	וחלוקה	בחלק	מתחום	
התכנית	בהתאם	להוראות	פרק	ג',	סימן	ז'	לחוק	התכנון	והבניה,	

בלא	הסכמת	בעלים.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 ממועד	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
	המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	חיפה,	שד'	הפלי"ם	15,	חיפה,	טל'	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-8633448
טל'	 	,30950 יעקב	 זכרון	 שומרון,	 ולבניה	 לתכנון	 	המקומית	

.04-6305522

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

יוסף משלב 	
יושב	ראש	הוועדה	המחוזית 	
לתכנון	ולבניה	מחוז	חיפה 	

	מחוז	המרכז 	 	 	

מרחב	תכנון	מקומי	נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/37/548

שם התכנית: בית ד"ר גרינטל
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מיתאר	מקומית	
מס'	נת/37/548,	שינוי	לתכניות	נת/96/7/400/ב,	נת/100/ש/1,	

נת/7/400.

העיר,	 מרכז	 נתניה.	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
	,Y186/200 	- מזרח	 מערב	 קואורדינטה	 	.34 יהודה	 בן	 רח'	
קואורדינטה	דרום	צפון	-	X691/975.	גושים	וחלקות:	גוש:	8259,	

חלקות	במלואן:	67,	68.

מטרת	התכנית:	בניית	מבנה	מגורים	חדש	בן	10	קומות	על	
עמודים,	24	יח"ד.

מגורים	 מאזור	 ייעוד	 שינוי	 א.	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
יח"ד. ל–24	 יח"ד	 מ–13	 יח"ד	 תוספת	 ב.	 ד3.	 מגורים	 לאזור	 	ד'	
קומות	 תוספת	 ד.	 שירות.	 ושטחי	 עיקריים	 שטחים	 הגדלת	 ג.	
קומות	מרתף	 ל–2	 גג	 קומת	 	+ קומות	על	עמודים	 	8 	+ 	ממרתף	
	+	10	קומות	על	עמודים.	ה.	הקטנת	קווי	בניין	על	ותת–קרקעיים.

ו.	קביעת	מבנים	להריסה.	ז.	קביעת	הוראות	ומגבלות	בניה.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,2440 עמ'	 התשס"ח,	 	,5787 הפרסומים	 ובילקוט	 	21/03/2008

בתאריך	20/03/2008.
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המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
,72430 רמלה	 	,91 הרצל	 שד'	 המרכז,	 מחוז	 ולבניה	 	לתכנון	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 וכן	 	,08-9788409 	 טל'	
ולבניה	נתניה,	רח'	הצורן	6,	נתניה	42439,	טל'	09-8603170,	וכל	
מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/82/800

שם התכנית: מגדל דוד
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מיתאר	מקומית	
נת/100/ש/1,	 נת/7/257/א,	 לתכניות	 שינוי	 נת/82/800,	 מס'	

נת/7/400,	נת/257.

דוד	 רחוב	 נתניה.	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
המלך.	רחוב	דוד	המלך	מס'	8	ו–10.	גושים	וחלקות:	גוש:	8270,	

חלקות	במלואן:	66,	67,	חלקי	חלקה:	142.

מטרת	התכנית:	א.	איחוד	וחלוקה	בהסכמת	הבעלים	לפי	פרק	ג',	
סימן	ז'	לחוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965.	ב.	שינוי	ייעוד	הקרקע	
מאזור	מגורים	ג'	ואזור	מיוחד	מלונות	לאזור	מגורים	מלונות	ומסחר	
מיוחד	א'.	ג.	תוספת	יחידות	מ–15	יח"ד	+	בית	מלון	ל–40	חדרי	מלון	ו–54	
דירות	מגורים.	ד.	הגדלת	שטחים	עיקריים	מ–4,328	מ"ר	ל–11,162	מ"ר	
+	2,320	מ"ר	למרפסות	+	הגדלת	שטחי	שירות.	ה.	שינוי	מס'	קומות	
ממרתף	+	8-7	קומות	על	עמודים	ובניה	על	הגג	ל–4	קומות	מרתף,	
קומה	כפולה	של	מבואות	ומסחר	תחתונה,	קומת	מבואות	עליונה,	4	
קומות	מלון,	קומת	ספא	כפולה,	12	קומות	מגורים	רגילות,	7	קומות	
	מגורים	מדורגות	וקומה	טכנית.	סך	הכל	4	קומות	מרתף	+	28	קומות	
+	קומה	טכנית.	ו.	קביעת	הוראות	ומגבלות	בניה.	ז.	שינוי	קווי	בניה.	
ח.	קביעת	מבנים	להריסה.	ט.	קביעת	זיקת	הנאה	למעבר	הולכי	רגל.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,2668 עמ'	 התשס"ט,	 	,5925 הפרסומים	 ובילקוט	 	06/02/2009

בתאריך	05/03/2009.

המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
	,72430 רמלה	 	,91 הרצל	 שד'	 המרכז,	 מחוז	 ולבניה	 	לתכנון	
טל'	08-9788409,	וכן	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
נתניה,	רח'	הצורן	6,	נתניה	42439,	טל'	09-8603170,	וכל	מעוניין	
רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/9/י

שם התכנית: רח' החרצית 1, רחובות
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מיתאר	מקומית	
לתכניות	 כפיפות	 רח/במ/9,	 לתכנית	 שינוי	 רח/9/י,	 מס'	

רח/2000/ב/1,	רח/מק/2000/ב/2,	תמא/2/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רחובות.	חלקה	ברח'	
החרצית	פינת	רח'	ישראל	בלקינד.	מס'	בית	1.	גושים	וחלקות:

גוש:	3699,	חלקה	במלואה:	426.

מטרת	התכנית:	1.	תוספת	שטח	עיקרי	של	34	מ"ר	בקומת	
בניין	 קו	 שינוי	 	.2 חלקית.	 גג	 וקומת	 ראשונה,	 קומה	 קרקע,	
3.	שינוי	קו	בניין	למחסן	בקומת	 	.0 למדרגות	גנניות	לקו	בניין	
מרתף	לקו	בניין	1.20	מ'	לצד	דרום	לפי	תכנית	בינוי.	4.	א.	שינוי	
	בקווי	בניין	לצורך	הבלטת	חלונות:	לצד	דרום:	4.30	מ'	)במקום	
5	מ'(	ולצד	צפון:	2.30	מ'	במקום	3	מ'.	ב.	שינוי	בקו	בניין	לצפון	-	
2.70	מ'	במקום	3	מ'	)לבניין	כולו(.	ג.	מרפסת	לא	מקורה	בקו	בניין	
0.0	לצד	צפון.	5.	תוספת	קומת	גג	חלקית,	והגבהת	הגג	ל–9.50	מ'	

במקום	9	מ'.	6.	מתן	אפשרות	לכניסה	חיצונית	למרתף.

עיקרי	הוראות	התכנית:	תוספת	שטח	עיקרי	ושינוי	בקווי	
בניין	לפי	המסומן	בתשריט	ותכנית	בינוי,	ומתן	אפשרות	לכניסה	

חיצונית	למרתף.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,2669 עמ'	 התשס"ט,	 	,5925 הפרסומים	 ובילקוט	 	12/02/2009

בתאריך	05/03/2009.

המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
,72430 רמלה	 	,91 הרצל	 שד'	 המרכז,	 מחוז	 ולבניה	 	לתכנון	
טל'	08-9788409,	וכן	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
2,	רחובות	76442,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	 רחובות,	רח'	ביל"ו	

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בר/1/6/178

שם התכנית: שכונת מגורים לא חקלאיים נוספת 
במערב מישר

התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבניה	מחוז	המרכז	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
שינוי	 בר/1/6/178,	 מקומית	 מיתאר	 תכנית	 מופקדת	 שורקות	

לתכנית	בר/178,	כפיפות	לתכניות	תממ/21/3,	תמא/35.

אתר	 מישר.	 מושב	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
	,5137 בחלקיות:	 גושים	 וחלקות:	 גושים	 מישר.	 מושב	 במערב	

.5139	,5138

מטרת	התכנית:	הקמת	שכונת	מגורים	נוספת	-	29	יחידות	
דיור.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א.	שינוי	ייעוד	מאזור	חקלאי	לאזור	
למגורים	לא	חקלאיים	לתוספת	29	יח"ד.	ב.	שינוי	ייעוד	מאזור	
פתוחים. פרטיים	 ושטחים	 חדשות	 דרכים	 להקצאת	 חקלאי	
ג.	קביעת	זכויות	והוראות	בניה.	ד.	חלוקה	בהסכמת	הבעלים	

בגוש	5139,	חלקי	חלקה	44.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בניין	
על	ידי	התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
להגיש	התנגדות	בתוך	60	ימים	ממועד	פרסומה	של	ההודעה	
המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המחוזית	
טל'	 	,72430 רמלה	 	,91 ולבניה	מחוז	המרכז,	שד'	הרצל	 	לתכנון	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.08-9788409
ברנר	 גבעת	 ברנר,	 גבעת	 שורקות,	 ולבניה	 לתכנון	 המקומית	

.60948
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בהתאם	לסעיף	103)א(	לחוק,	התנגדות	לתכנית	לא	תתקבל	
ולא	תידון	אלא	אם	כן	הוגשה	בכתב	בפירוט	הנמקות	ובליווי	
תצהיר	המאמת	את	העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת	ובהתאם	
לתכנית	 בהתנגדויות	 נוהל	 )סדרי	 והבניה	 התכנון	 לתקנות	

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

מרחב	תכנון	מקומי	שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בר/2/193

שם התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מיתאר	מקומית	

מס'	בר/2/193,	שינוי	לתכניות	בר/מק/204/ב,	בר/1/193.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אזור	התעשיה	הקלה		
.16 חלקה:	 חלקי	 	,464 גוש:	 וחלקות:	 גושים	 הגפן.	 רחוב	 	יבנה.	
	2008 	,2005 	,2004 מגרשים:	 	.47 	,45 חלקות:	 חלקי	 	,469 גוש:	

בהתאם	לתכנית	בר/1/193.

הבעלים. בהסכמת	 וחלוקה	 איחוד	 א.	 התכנית:	 	מטרת	
ייעוד	 שינוי	 ג.	 אחד.	 למגרש	 ו–2005	 	2004 מגרשים	 איחוד	 ב.	
קרקע	 ייעוד	 שינוי	 ד.	 לדרך.	 ומתעשיה	 לתעשיה	 מדרך	 קרקע	

מחקלאי	לרצועת	ניקוז.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,4367 עמ'	 התשס"ז,	 	,5717 הפרסומים	 ובילקוט	 	12/10/2007

בתאריך	11/09/2007.

המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
,72430 רמלה	 	,91 הרצל	 שד'	 המרכז,	 מחוז	 ולבניה	 	לתכנון	
טל'	08-9788409,	וכן	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
שורקות,	גבעת	ברנר,	גבעת	ברנר	60948,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

שוקי אמרני 	
יושב	ראש	הוועדה	המחוזית 	
לתכנון	ולבניה	מחוז	המרכז 	

מחוז	הצפון
מרחב	תכנון	מקומי	מגדל	העמק

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/9146

שם התכנית: שינוי ייעוד ממלונאות ונופש לשטח 
למוסד )בית הארחה ואכסניית נוער(, שינוי למיתאר

התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מקומית	 מיתאר	 דחיית	תכנית	 בדבר	 והבניה,	התשכ"ה-1965,	
בעיתונים	 פורסמה	 הפקדתה	 דבר	 על	 שהודעה	 ג/9146,	 מס'	
עמ'	 התשנ"ז,	 	,4521 הפרסומים	 ובילקוט	 	29/04/1997 בתאריך	

3442,	בתאריך	13/05/1997,	אישור	לפי	תמא/3.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מגדל	העמק.	גושים	
וחלקות:	גוש:	17450,	חלקי	חלקות:	26,	28,	30.

ונופש	 למלונאות	 משטח	 ייעוד	 שינוי	 א.	 התכנית:	 מטרת	
בית	 הכולל	 מוסד,	 לשטח	 הנדסיים	 ומיתקנים	 למסחר	 ושטח	
נוער	במבנה	הקיים	בשטח.	ב.	התרת	בניה	 הארחה	ואכסניית	
סמינריונים,	 לחדרי	 מבנה	 בעבור	 הנ"ל	 המוסד	 בשטח	 נוספת	

עיון	והרצאות.

המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הצפון,	דרך	קרית	הממשלה,	נצרת	עילית	
17511,	טל'	04-6508555,	וכן	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	מגדל	העמק,	מגדל	העמק,	טל'	06-6507715,	וכל	מעוניין	
רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	

לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	נצרת	עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17750
שם התכנית: שערי העיר )מקורות לשעבר(, נצרת עילית
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבניה	מחוז	הצפון	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
שינוי	 ג/17750,	 מס'	 מפורטת	 תכנית	 מופקדת	 עילית	 נצרת	
ג/2772,	כפיפות	לתכניות	תממ/9/2,	 ג/2482,	 ג/3954,	 לתכניות	

תמא/35,	תמא/34/ב/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נצרת	עילית.	גושים	
וחלקות:	גוש:	16656,	חלקות	במלואן:	4,	5,	חלקי	חלקות:	3,	14,	
19.	גוש:	17737,	חלקה	במלואה:	5,	חלקי	חלקה:	38.	גוש:	17741,	

חלקה	במלואה:	29,	חלקי	חלקות:	3,	30,	40.

בניה	 זכויות	 והגדלת	 שימושים	 הסדרת	 התכנית:	 מטרת	
להקמת	מתחם	מסחר	ומשרדים	למינהל	ציבורי.

)שינוי	 קרקע	 ייעוד	 שינוי	 א.	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
ציבור	 ומוסדות	 תעסוקה	 מסחר,	 לאזור	 ציבור	 למבני	 משטח	
ומשצ"פ		לדרך	מוצעת(.	ב.	הגדלת	זכויות	בניה	)מ–80%	עיקרי	
חניה	 לקומות	 זכויות	 הוספת	 וכן	 ל–100%(,	 שירות	 	ל–250%	
תת–קרקעיות	)300%(.	ג.	שינוי	קווי	בניין	לחניות	תת–קרקעיות	
ותכליות. בניה	 זכויות	 קביעת	 ד.	 לקרקע.	 מתחת	 	0 קו	 	בלבד,	

ה.	קביעת	הוראות	בינוי	ופיתוח	בהתאם	לנספח	בינוי.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בניין	
על	ידי	התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
להגיש	התנגדות	בתוך	60	ימים	ממועד	פרסומה	של	ההודעה	
המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המחוזית	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הצפון,	דרך	קרית	הממשלה,	נצרת	עילית	
למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-6508555 טל'	 	,17511
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	נצרת	עילית,	רח'	גלבוע	16,	

נצרת	עילית,	טל'	04-6478828.

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

מרחב	תכנון	מקומי	גבעות	אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17398
שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מסחר 

ומלאכה, כפר מנדא
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	117	לחוק	התכנון	והבניה,	
התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מפורטת	מס'	ג/17398,	שינוי	

לתכנית	ג/7676.
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גושים	 מנדא.	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
וחלקות:	גוש:	17562,	חלקי	חלקות:	27,	29	-	31,	59,	60.

מטרת	התכנית:	הקמת	אזור	מסחר	ומלאכה	בכניסת	לכפר	
מנדא.

חקלאית	 מקרקע	 ייעוד	 שינוי	 א.	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
לכל	 המותרים	 השימושים	 קביעת	 ב.	 ומלאכה.	 מסחר	 לאזור	
ומלאכה	 מסחר	 לאזור	 בניה	 הוראות	 קביעת	 ג.	 קרקע.	 	ייעוד	

)אחוזי	בניה,	גובה,	קווי	בניין(.	ד.	קביעת	הנחיות	סביבתיות.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,4417 עמ'	 התשס"ט,	 	,5965 הפרסומים	 ובילקוט	 	22/05/2009

בתאריך	17/06/2009.

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

לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	הגליל	העליון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/17028

שם התכנית: קיבוץ כפר סולד
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכנית	מיתאר	מקומית	
מס'	ג/17028,	שינוי	לתכניות	ג/7541,	ג/4553,	ג/13203,	כפיפות	

לתכניות	תמא/22,	תממ/9/2,	תמא/35,	תמא/34/ב/4.

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

גוש	נוכחי:	13545	-	גוש	ישן:	13342.

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

ושטחים	פתוחים.

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

ותנאים	לביצוע	התכנית.	8.	קביעת	הנחיות	סביבתיות.

בתאריך	 בעיתונים	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
	,5859 עמ'	 התשס"ח,	 	,5852 הפרסומים	 ובילקוט	 	07/09/2008

בתאריך	25/09/2008.

המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הצפון,	דרך	קרית	הממשלה,	נצרת	עילית	
17511,	טל'	04-6508555,	וכן	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבניה	הגליל	העליון,	ראש	פינה	12100,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	מעלה	הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/15495

שם התכנית: שלומי, מורד הנחל א'
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבניה	מחוז	הצפון	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
ג/15495,	 מס'	 מקומית	 מיתאר	 תכנית	 מופקדת	 הגליל	 מעלה	
לתכנית	 כפיפות	 ג/9233,	 ג/במ/252,	 ג/4459,	 לתכניות	 שינוי	

ג/10335.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	שלומי.	גושים	וחלקות:	
גוש:	18214,	חלקי	חלקות:	134,	165.	גוש:	18221,	חלקי	חלקות:	34,	
37.	גוש:	18320,	חלקות	במלואן:	47	-	57,	60	-	62,	92,	חלקי	חלקות:	
45,	46,	58,	59,	65,	74,	84,	90.	גוש:	18321,	חלקות	במלואן:	1	-	16,	19	
	-	31,	33,	57	-	59,	62.	גוש:	18323,	חלקות	במלואן:	57	-	71,	73,	75,	

80,	81,	חלקי	חלקות:	55,	56.	גוש:	18327,	חלקי	חלקה:	1.

מטרת	התכנית:	הקמת	שכונת	מגורים	בת	216	יחידות	דיור		
מסוגים	שונים	בשלומי.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א.	בניית	שכונת	מגורים	המכילה	
סוגים	שונים	של	מבנים.	ב.	הקצאת	קרקע	למוסדות	המשרתים	
שטחים	 הקצאת	 ג.	 שלומי.	 כלל	 ואת	 המגורים	 שכונת	 את	
למסחר,	מוסדות	ציבור,	שטח	ציבורי	פתוח	ודרכים.	ד.	קביעת	
התכליות	המותרות	לכל	ייעוד	קרקע.	ה.	קביעת	הוראות	בניה.

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

הגליל,	מעונה,	טל'	04-9979659.

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

יוסף ברון 	
יושב	ראש	הוועדה	המחוזית 	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הצפון 	
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מחוז	הדרום
מרחב	תכנון	מקומי	אשקלון	

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
154/101/02/4

שם התכנית: אזור תעשיה )אריזה ולוגיסטיקה( 
בצפון מזרח אשקלון

התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבניה	מחוז	הדרום	ובמשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	
	,154/101/02/4 מס'	 מקומית	 מיתאר	 תכנית	 מופקדת	 אשקלון	
ד/282/02/6,	תמא/	 לתכניות	 כפופה	 	,127/03/4 לתכנית	 שינוי	

39,		תמא/34/ב/4,	תתל/158/28.

איחוד	וחלוקה:	איחוד	וחלוקת	מגרשים	בהסכמת	הבעלים.

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

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אשקלון,	אזור	צפון–	
רצוף.	 כחול	 בקו	 בתשריט	 כמסומן	 התכנית:	 גבולות	 מזרחי.	
גושים	וחלקות:	גוש	399,	חלקות	במלואן:	147,	153,	156;	חלקי	

חלקות:	148	-	152,	155,	174,	175,	182.

מטרת	התכנית:	א.	חלוקת	אזור	מס'	"מ-12"	שנקבע	בתמא/39	
כ"אזור	תעשיה	)אריזה	ולוגיסטיקה("	למגרשים	כמוצג	בתשריט	
הראשי	של	תכנית	זו.	ב.	קביעת	תכנון	מפורט	למגרשים	מס'	1,	
	1א,	2	-	הכולל:	1.	הסדרת	דרכי	גישה,	תנועה	וחניות	במגרשים.
2.	קביעת	השימושים	המותרים	ושטחי	הבניה	המרביים	המותרים.	
וקווי	 בניינים	 גובהי	 בניה,	 והוראות	 הנחיות	 זכויות,	 קביעת	 	.3
היתר	 למתן	 ותנאים	 השטח	 לפיתוח	 הוראות	 קביעת	 	.4 בניין.	

בניה.	5.	איחוד	וחלוקה	מחדש	של	המגרשים	בהסכמת	בעלים.

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	
להגיש	התנגדות	בתוך	60	ימים	ממועד	פרסומה	של	ההודעה	
המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המחוזית	
	,84100 באר	שבע	 	,4 רח'	התקוה	 מחוז	הדרום,	 ולבניה	 לתכנון	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.08-6263795 טל'	
המקומית	לתכנון	ולבניה	אשקלון,	רח'	הגבורה	7,	אשקלון,	טל'	

.08-6792355

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט	-	1989.

מרחב	תכנון	מקומי	באר	שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 181/102/02/5

 שם התכנית: מגדלי קרן למגורים ומסחר, 
מרכז אזרחי באר שבע

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

לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הדרום	 מחוז	 ולבניה	
ולבניה	באר	שבע	מופקדת	תכנית	מפורטת	מס'	181/102/02/5,	

שינוי	לתכניות	33/102/02/5/א,	127/102/02/5.

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

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

מרכז	 שבע.	 באר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
אזרחי	רח'	התקוה	10,	12,	14,	16.	בין	מתחם	עיריית	באר	שבע,	
קואורדינטה	 שפריר.	 וגן	 הממשלה	 קרית	 העירוני,	 	התאטרון	
כמסומן	 התכנית:	 גבולות	 	.Y573.050 קואורדינטה	 	,X180.950
מוסדר,	 	38016 גוש:	 וחלקות:	 גושים	 רצוף.	 כחול	 בקו	 בתשריט	

חלקי	חלקות:	3	-	7.	חלק	מגוש:	38056	לא	מוסדר.

מטרת	התכנית:	הגדלת	שטח	מגרש	מגורים	ומסחר	בהתאם	
ומסחר,	 ייעוד	משצ"פ	למגורים	 ידי	שינוי	 לפיתוח	בפועל,	על	

וביטול	זכות	מעבר	בתחום	מגרש	מגורים	ומסחר.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א.	שינוי	בייעוד	הקרקע	משצ''פ	
למגורים	ומסחר,	ומאזור	משולב	מגורים	מיוחד	ומסחר	לשצ"פ,	
על	ידי	הגדלת	שטח	מגרש	מגורים	ומסחר	ב–187	מ"ר.	ב.	ביטול	
זכות	מעבר	לציבור	להולכי	רגל	בלבד.	ג.	קביעת	תנאים	למתן	

היתרי	בניה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 ממועד	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	הדרום,	רח'	התקוה	4,	באר	שבע	
למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.08-6263795 טל'	 	,84100
	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבניה	באר	שבע,	רח'	מנחם	בגין	2,	

באר	שבע,	טל'	08-6463807.

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

סמכויות	חוקר	וסדרי	עבודתו(,	התשמ"ט-1989.

אבי הלר 	
יושב	ראש	הוועדה	המחוזית 	
לתכנון	ולבניה	מחוז	הדרום 	

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	1792/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	מילן	תעשיות	פח	בע"מ.

והמבקשים:	יוסף	גולומבו	ואח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	סרגיי	קוסצ'וב,	
מרח'	רוגוזין	3/78,	ת"ד	6518,	אשדוד	77272.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	21.4.2009	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 בפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

8.3.2010,	בשעה	8.30.



1923 ילקוט הפרסומים 6062, כ"ז בשבט התש"ע, 11.2.2010

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	משעה	12.00	

ביום	15.2.2009.

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

סרגיי קוסצ'וב,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	3242/09

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

ובעניין	פירוק	חברת	מריו	לזניק	יזמות	בע"מ,	ח"פ	51-259844-2,

והמבקשים:	ד"ר	רימה	קרביץ	ואח',	ע"י	ב"כ	עו"ד	דן	גור,	מרח'	
פל"ים	5,	ת"ד	512,	חיפה	33095,	טל'	04-8699389,	פקס'	04-8699626.

בקשה	 הוגשה	 	28.10.2009 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	1.3.2010,	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	משעה	12.00	

ביום	22.2.2010.

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

דן גור,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר	23799-11-09

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

ובעניין	פירוק	חברת	תג-פוינט	בע"מ,

והמבקש:	סרגיי	סולומנוב,	ע"י	ב"כ	עו"ד	סרגיי	קוסצ'וב,	מרח'	
רוגוזין	3/78,	ת"ד	6518,	אשדוד	77272.

בקשה	 הוגשה	 	19.11.2009 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	8.3.2010,	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	
ביום	 	12.00 משעה	 יאוחר	 לא	 הנ"ל	 המען	 לפי	 לידיו	 שתגיע	

.15.2.2010

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

סרגיי קוסצ'וב,	עו"ד 	 	 	
		בא	כוח	המבקש 	 	 	

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

אילן שיר - פרסום ושווק בע"מ 
)ח"פ	51-268927-4(

)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	
הברזל	 רח'	 המפרק,	 אצל	 	,9.00 בשעה	 	14.3.2010 ביום	 תתכנס	
9,	תל	אביב	69710,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															אילן שיר,	מפרק

נבראסט - המרכז הישראלי לקורוזיה בע"מ 
)ח"פ	51-385428-1(

)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	17.3.2010	בשעה	16.00,	במשרד	עו"ד	משה	מכנס,	
רח'	אחד	העם	103,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															משה מכנס, עו"ד,	מפרק

ליסיום נטוורקס )ישראל( בע"מ 
)ח"פ	51-309146-2(

)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	18.3.2010,	בשעה	11.00,	אצל	המפרק,	משרד	
ואר	מנג'מנט	בע"מ,	עמק	האלה,	גבעת	ישעיהו	26,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

מתבקש	 המתואר,	 מההליך	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 כל	
לפנות	למשרד	המפרק,	טל'	02-9955666,	פקס'	02-9955777,	עד	

יום	8.3.2010.

																																															יואב כפיר, רו"ח,	מפרק
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רבע השקעות ויזום בע"מ 
)ח"פ	51-164657-2(

)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	21.3.2010,	בשעה	12.00,	במשרד	בא	כוח	החברה,	
לשם	 אביב,	 תל	 	,29 קומה	 המרובע,	 המגדל	 	,5 עזריאלי	 מרכז	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															צבי חוברס, עו"ד,	מפרק

יורום פלאשוואר סולושנס בע"מ 
)ח"פ	51-173043-4(

)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	24.03.2010,	בשעה	10.00,	ברח'	נחום	חפצדי	
5,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															דורון שטרן,	מפרק

אינובייטיב סולושינס, איי.אס. בע"מ 
)ח"פ	51-163274-7(

)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	24.3.1010,	בשעה	16.00,	במשרד	ויין,	משייקר	וארנסטוף,	עורכי	
דין,	רח'	קרן	היסוד	19א,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																															בריאן ויין, עו"ד,	מפרק

כרמל חיפה מכון לגרפיקה ועיצוב )1993( בע"מ 
)ח"פ	51-183557-1(

)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	
ברנשטיין,	 במשרד	 	,9:00 בשעה	 	,24.3.2010 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
חיפה,	לשם	 	,1 פלמר	 רח'	שער	 רואי	חשבון,	 	- ושות'	 ישראלי	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																															א' ליניאל,	מפרק

דומקס סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ	51-337626-9(

)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	24.3.2010,	בשעה	11.00,	ברח'	המסילה		19,	
נשר,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

מיכאל טלשוב,	מפרק

איי.אם.אס. מכשירים פיננסים ומערכות תחזוקה 
)1997( בע"מ

)ח"פ	51-255268-8(

)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	
ויין,	 דין	 עורכי	 במשרד	 	,16.00 בשעה	 	,24.3.2010 ביום	 תתכנס	
משייקר	וארנסטוף,	רח'	קרן	היסוד	19א,	ירושלים,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

בריאן ויין,	עו"ד,	מפרק

חברת חלקה 112 גוש 6632 בע"מ
)ח"פ	51-026222-3(

)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	25.3.2010,	בשעה	20.00,	אצל	המפרקת,	רח'	
חניתה	3,	כפר	סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

שושנה מורן,	מפרקת

מסד הפקות בע"מ
)ח"פ	51-295244-1(

)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	
רח'	 המפרקת,	 במשרדי	 	,13.00 בשעה	 	,28.3.2010 ביום	 תתכנס	
דורות	ראשונים	1,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

אורית דוד,	עו"ד,	מפרקת




