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מינוי חברה לוועדת ההיתרים
לפי תקנות שירות הציבור )מתנות(, התש"ם-1980

הציבור  שירות  לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מתנות(, התש"ם-11980, אני ממנה את מרים בך, ת"ז 00498162, 

לחברה מקרב הציבור בוועדת ההיתרים.

תוקף המיני לשלוש שנים.

י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(
)חמ 1131—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ק"ת התש"ם, עמ' 1646; התשס"ב, עמ' 848.

הודעה על מינוי קצין תגמולים
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(,  

התש"י-1950

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות 
התש"י-11950  ושיקום(  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים 
)להלן - החוק(, מיניתי את בינה מדזיני, ת"ז 054156690, לקצין 

תגמולים לעניין החוק האמור.

המען: מחוז משפחות חיפה, רח' דוד המלך 44, חיפה.

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 321—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

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

פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12007  שלילי(,  הכנסה 

לאמור:

עדכון סכומים

עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2010 לעומת המדד   .1
שפורסם בחודש מאי 2007, התעדכנו  הסכומים הנקובים 
)1 ביוני  בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום י"ט בסיוון התש"ע 

2010(, כלהלן:  

בסעיף 2  לחוק -   )1(

שקלים   1,860" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
במקום  חדשים",  שקלים   1,920" בא  חדשים" 
שקלים   3,340" בא  חדשים"  שקלים   3,240"
חדשים", במקום "300 שקלים חדשים" בא "310 
שקלים חדשים", במקום "4,320 שקלים חדשים" 
 5,610" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,450" בא 

שקלים חדשים" בא "5,780 שקלים חדשים";

שקלים   1,860" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   1,920" בא  חדשים" 
שקלים   3,340" בא  חדשים"  שקלים   3,240"
בא  חדשים"  שקלים   4,320" במקום  חדשים", 

שקלים   430" במקום  חדשים",  שקלים   4,450"
חדשים" בא "440 שקלים חדשים" ובמקום "6,150 

שקלים חדשים" בא "6,340 שקלים חדשים";

בסעיף 3)3( לחוק,  במקום "1,860  שקלים חדשים" בא   )2(
"1,920 שקלים חדשים";

בסעיף 4  לחוק -   )3(

בפסקה )1(, במקום "1,080 שקלים חדשים" בא  )א( 
"1,110 שקלים חדשים" ובמקום "4,320 שקלים 

חדשים", פעמיים, בא "4,450 שקלים חדשים";

שקלים   1,080" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
חדשים" בא "1,110 שקלים חדשים", במקום "3,240 
חדשים",  שקלים   3,340" בא  חדשים"  שקלים 
במקום "4,320 שקלים חדשים" בא "4,450 שקלים 
 310" בא  "300 שקלים חדשים"  חדשים", במקום 
חדשים"  שקלים   430" במקום  חדשים",  שקלים 
בא "440 שקלים חדשים" ובמקום "1,860 שקלים 

חדשים" בא "1,920 שקלים חדשים";

בסעיף 5)ב()2( לחוק, במקום "10,800 שקלים חדשים" בא   )4( 
"11,120 שקלים חדשים", במקום "4,320 שקלים חדשים", 
 1,300" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,450" בא  פעמיים, 

שקלים חדשים", פעמיים, בא "1,330 שקלים חדשים";

בסעיף 6)א( לחוק, במקום "1,860 שקלים חדשים" בא   )5(
1,920 שקלים חדשים", במקום "3,240 שקלים חדשים" 
שקלים   4,320" במקום  חדשים",  שקלים   3,340" בא 
 5,610" במקום  חדשים",  שקלים   4,450" בא  חדשים" 
במקום  חדשים",  שקלים   5,780" בא  חדשים"  שקלים 
חדשים"  שקלים   6,340" בא  חדשים"  שקלים   6,150"
ובמקום "10,800 שקלים חדשים", פעמיים, בא "11,120 

שקלים חדשים".

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
)חמ 3851—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

טיפול  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
בחולי נפש, התשנ"א-11991, מיניתי את ד"ר אגתה שוצמן, ת"ז 
313933962, לסגן פסיכיאטר מחוזי )בפועל( נוסף במחוז המרכז 

וזאת החל ביום י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(.

המינויים של ד"ר איגור ברש2 ושל ד"ר אורית שטיין3 לסגני 
בסיוון  י"ט  ביום  החל  בטלים  המרכז  במחוז  מחוזי  פסיכיאטר 

התש"ע )1 ביוני 2010(.

וסגניהם4, תתוקן  מחוזיים  פסיכיאטרים  מינוי  על  הודעה 
לפי זה.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 658—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  __________

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 58.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 4075.

3  י"פ התשס"ה, עמ' 189.

4  י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשס"ט, עמ' 4981.

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 84; י"פ התשס"ט, עמ' 5443.
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מינוי פקידות סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
סעד  לפקידות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעניין החוק האמור:

עינב נגרי, ת"ז 037193240 - במועצה המקומית ירוחם;

נסרין מוראני עראף, ת"ז 026379404 - במועצה המקומית דיר 
אל אסד;

מספן גברה, ת"ז 304629728 - בעיריית קרית ים;

נירית לרר רווח, ת"ז 027102409 - בעיריית כפר סבא;

סיגלית שפרה מנגדי מאושר, ת"ז 027889617 - בעיריית ראש 
העין;

אומימה שלאעטה, ת"ז 026437517 - בעיריית סחנין;

אסתר דור, ת"ז 055654958 - בעיריית רמת גן;

מינויה הקודם2 - בטל.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התשנ"א, עמ' 2428.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
חוסיין,  נג'יב  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
במשרד  תשתית  משאבי  לניהול  האגף  עובד   ,040101768 ת"ז 
שנקבעו  העבירות  לעניין  למפקח  הלאומיות,  התשתיות 
כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 
הכשרה  שעבר  לאחר  התשס"ה-22004,  אנרגיה(,  מקורות   -

כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

י"ד בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(
)חמ 1923—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות                     __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

2  ק"ת התשס"ה, עמ' 2.

מינוי מנהל לעניין חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מינויים(, התשי"ט-11959, אני מטיל על עובד משרד התשתיות 
הלאומיות, איגור סטפנסקי, ת"ז 304479611, למלא את תפקיד 
המנהל לעניין סעיפים 45 עד 47 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-
ובלבד  בידי הממשלה,  כאמור  מנהל  מונה  לא  עוד  כל   ,21996

שלושה  על  תעלה  לא  סטפנסקי  איגור  של  כהונתו  שתקופת 
חודשים.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 56—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות                     

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
חרוד,  "נחל  הניקוז  התשי"ח-11957, שתכנית  שיטפונות,  מפני 
רשות  עליה  שהחליטה  העמק",  רכבת  מסילת  לאורך  קטעים 
ניקוז ירדן דרומי2, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח 

הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
ירדן דרומי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

דרומי,  ירדן  ניקוז  רשות  הוא:  התנגדות  להגשת  המען 
קיבוץ בית השיטה, ד"נ גלבוע 8910.

י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(
)חמ 71—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  6א)א()8(  סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף 
התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את יואב צלניקר, 
לתכנון  בוועדה הארצית  נציגי  מקום  לממלא   ,033732371 ת"ז 
משמש  המתמנה  עוד  כל  לאומיות,  תשתיות  של  ולבניה 

בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 7—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.

הסמכת מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א-
11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין 
ומעברי הגבול במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים  ההגירה 
בסעיף  המפורטות  ההוראות  ביצוע  על  הפיקוח  לעניין  להלן 

6)ז()2( לחוק.

__________
1  ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488. 

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

2  ס"ח התשנ"ו, עמ' 208.



ילקוט הפרסומים 6103, י"ט בתמוז התש"ע, 1.7.2010 3604

  מס' זהות    השם

05511547-1עמוסי אבישי

05914919-5עובדיה יצחק

02770144-0תבריזי לוי איריס

03311532-0בדיחי שי

01469812-0יפת שלמה

02200873-4שמעוני ניסים

05570496-9משה סויסה

05539711-1זיגלבוים חנן

05747091-6לביא אילן

01078163-1לביא משה

06543697-4יוסף אפרים

04902697-4בידני אביב

02792288-9דנון אדי יצחק

04066043-3גדז אורית

02518465-6יוספי איל

02448719-1מגדל מאור

02935541-9עמר מזל

05212403-9עמיאל יהודה

06441722-0טובי ציון

02523963-3ביטון רועי

03190981-5אוחיון אילן

03832120-4מלכה אפרת

06366837-0בר מוחה אבי

03173568-1זיגזג שמעון

02521867-8ליאת נומה

05049097-8ברנשטוק מלך

05767155-4מודריק יוספה

02945908-8תורגמן שמואל

03144600-8לוי איתי

03292029-0טל שי

06789739-7מנחם שלמה

03722525-7דהן אופירה

05342272-1משה סויסה

02957742-6גרשוני שחר

02724521-6מלול יצחק

02209593-9ברבי יצחק

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 3866—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  

מינוי מפקחים 
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
רשות  עובדי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
ומעברי הגבול במשרד הפנים, הרשומים  האוכלוסין ההגירה 
לחוק  6)ז()2(  בסעיף  המנויות  העבירות  לגבי  למפקחים  מטה, 
מינהליות  כעבירות  שנקבעו  התשנ"א-21991,  זרים,  עובדים 
זרים(,  עובדים   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 

התשנ"ב-31992, לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

  מס' זהות   השם

02957742-6גרשוני שחר

02209593-9ברבי יצחק

05914919-5עובדיה יצחק

02770144-0תבריזי לוי איריס

01469812-0יפת שלמה

02200873-4שמעוני ניסים

05570496-9משה סויסה

05539711-1זיגלבוים חנן

05747091-6לביא אילן

00335054-3יורקביץ אברהם

01078163-1לביא משה

06543697-4יוסף אפרים

04902697-4בידני אביב

02935541-9עמר מזל

05212403-9עמיאל יהודה

06441722-0טובי ציון

02523963-3ביטון רועי

03190981-5אוחיון אילן

03832120-4מלכה אפרת

03173568-1זיגזג שמעון

02521867-8ליאת נומה

05049097-8ברנשטוק מלך

05767155-4מודריק יוספה

03144600-8לוי איתי

03292029-0טל שי

05342272-1משה סויסה

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 1923—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 112.

 3  ק"ת התשנ"ב, עמ' 1166; התשס"ט, עמ' 134; התש"ע, עמ' 488 

   ועמ' 500.
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הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  53ב)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מאריך עד יום 
כ"ז באייר התשע"א )31 במאי 2011(, את תוקף ההסמכה למתן 
36 לחוק, שניתנה לעובדי  היתרים לביצוע עבודות לפי סעיף 

בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

ההסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת 
)בזק ושידורים(, התשמ"ב-21982 - תתוקן לפי זה.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 1723—3(  

משה כחלון  
שר התקשורת  __________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשמ"ח, עמ' 174.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 4102.

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  התכנון  לחוק  48א  סעיף  לפי  סמכויותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965 וסעיף 2)10( לתוספת הראשונה לחוק האמור, 
אני ממנה את יואב צלניקר, ת"ז 033732371, לממלא מקום נציגי 
בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, כל עוד 

הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 7—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

 1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ג, עמ' 228; התש"ן, עמ' 168; 

   התשנ"ה, עמ' 450.

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את ד"ר מישל בלאיש 
 24( התש"ע  בסיוון  י"א  מיום  הווטרינריים  השירותים  למנהל 

במאי 2010( עד יום ט"ו בסיוון התש"ע )28 במאי 2010(.

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 1469—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

מינוי ממונים למועצה הדתית אשקלון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את שלמה פרוור, ת"ז 
המועצה  על  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,028019594

הדתית אשקלון ואת עמרם איבגי, ת"ז 07891051, לכהונת ממונה 
שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(.

כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי דת  

מינוי ממונה למועצה הדתית מצפה רמון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את מיכאל פחימה, 
הכרעה  סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת   ,068455658 ת"ז 
ת"ז  סויסה,  יניב  של  במקומו  רמון  מצפה  הדתית  המועצה  על 

.2033637760

תוקף המינוי מיום י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(.

י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי דת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 4025.

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה הממונה למועצה 
הדתית קרית אתא

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10ב לחוק שירותי 
ולאחר  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
החלטתי  אתא,  קרית  המקומית  המועצה  ראש  עם  התייעצות 

לשנות את הרכב הוועדה הממונה כדלהלן:

במקום דוד אזולאי2, יבוא יהודה כהן, ת"ז 059769828 - חבר;

במקום משלום דמתי3, יבוא רפי מנת, ת"ז 038948303 - חבר.

תוקף המינוי מיום כ"ה באייר התש"ע )9 במאי 2010(.

כ"ה באייר התש"ע )9 במאי 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
שר לשירותי דת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116.

2  י"פ התשנ"ד, עמ' 2755.

3  י"פ התשנ"ד, עמ' 2755.

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל וחברת מעינות השרון בע"מ, ח"פ 51-432458-1, היא 
פרדסיה,  קדימה-צורן,  יונה,  כפר  המקומיות  שהמועצות  גוף 
אבן יהודה ותל מונד )להלן - המועצה המקומיות( משתתפות 

בהנהלתו; __________
__________1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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והואיל והמועצות המקומיות הן גופים מבוקרים לפי סעיף 
)להלן  ]נוסח משולב[1  9)4( לחוק מבקר המדינה, התש"י-1958 

- החוק(;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה ונציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
ביקורת  את  בע"מ  השרון  מעינות  חברת  על  להחיל  לחוק, 
המדינה בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק 

השביעי שבחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

גוף  הואיל וחברת מי יבנה בע"מ, ח"פ 51-429156-6, היא 
שעיריית יבנה משתתפת בהנהלתו;

והואיל ועיריית יבנה היא גוף מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק 
מבקר המדינה, התש"י-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה ונציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
המדינה  ביקורת  את  בע"מ  יבנה  מי  חברת  על  להחיל  לחוק, 
בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק השביעי 

שבחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  __________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל וביום י"ב באדר התשס"ו )12 במרס 2006( החלטתי, 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)8( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 
 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(, להפעיל את ביקורת המדינה על 
)ע"ר 58-036729-0(  המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל 
החוק,  מתייחס  שאליהם  התחומים  בכל  המוסד(,   - )להלן 

בהיותה גוף נתמך על ידי הממשלה;

והואיל ושמו של המוסד כיום הוא המרכז האוניברסיטאי 
אריאל בשומרון;

כנציב  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
תלונות הציבור;

לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)2( לחוק, להחיל 
על  הציבור,  תלונות  בירור  שעניינו  לחוק,  השביעי  הפרק  את 

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון )ע"ר 58-036729-0(.

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  

הודעה על החלטת ועדת המינויים בדבר חילופי 
חברים בבית דין משמעתי מחוזי

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

ו–17ב  15)א(  סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, מינתה 
ועדת המינויים את אופק סיגלית, ת"ז 27253756, חברת לשכת 
אביב  תל  המחוזי  המשמעתי  הדין  בבית  לחברה  הדין,  עורכי 
ברורמן2 שמקומה התפנה  כהן  נאוה  עורכת הדין  במקומה של 

ביום כ"ה באדר התש"ע )11 במרס 2010(.

בהתאם לתסעיף 17ב לחוק, תוקף המינוי עד יום ב' בשבט 
התשע"ד )3 בינואר 2014(.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
)חמ 657—3(  

                                             טובה שטרסברג-כהן
                                שופטת לשעבר של בית המשפט העליון

__________                    יושבת ראש ועדת המינויים
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1669.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
והכיבוי  ההצלה  שירותי  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
באיגוד ערים לשירותי כבאות והצלה בני ברק )להלן - האיגוד(, 
דוד גיל, ת"ז 028016707, לממונה על הגבייה באיגוד, וזאת לעניין 
בעד  האיגוד  שהטיל  שירותים  בעד  תשלומים  של  גבייתם 
שירותי כבאות וכל זאת לפי סעיף 18 לחוק שירותי הכבאות, 
בעד  )תשלומים  הכבאות  שירותי  ותקנות  התשי"ט-31959, 

שירותים(, התשל"ה-41975.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686.

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 199.

4  ק"ת התשל"ה, עמ' 619.

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית עין קניה 
על  לממונה   ,080995848 ת"ז  מוגרבי,  חסן  המועצה(,   - )להלן 
הגבייה, לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק 
ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, 
דין  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי  התשנ"ג-31992, 
ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של 

קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
והכיבוי  ההצלה  שירותי  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
באיגוד ערים לשירותי כבאות והצלה טבריה )להלן - האיגוד(, 
לעניין  וזאת  הגבייה,  על  לממונה   ,025720889 ת"ז  אליהו,  דני 
בעד  האיגוד  שהטיל  שירותים  בעד  תשלומים  של  גבייתם 
שירותי כבאות וכל זאת לפי סעיף 18 לחוק שירותי הכבאות, 
בעד  )תשלומים  הכבאות  שירותי  ותקנות  התשי"ט-31959, 

שירותים(, התשל"ה-41975.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686.

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 199.

4  ק"ת התשל"ה, עמ' 619.

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא 
מקום ראש עיריית מעלות תרשיחא

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה=11975 )להלן - 
החוק(, שהוסמכתי בה2, נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת 
מועצת העיריה ביום י' באדר התש"ע )24 בפברואר 2010( חדל 
ניסים בן דהן3 מכהונה של סגן ממלא מקום ראש העיריה לפי 

סגן  לכהונת  פומרנץ4  ארקדי  במקומו  ונבחר  לחוק,   )2(25 סעיף 
ממלא מקום ראש העיריה לפי סעיף 14 לחוק.

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(
)חמ 709—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

4  י"פ התשס"ט, עמ' 1886.

תיקון הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי
לפי צו הבלו על דלק )פטור והישבון(, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א)ג( ו–)ד( לצו הבלו על דלק )פטור 
והישבון(, התשס"ה-12005, אני מתקן את התוספת להודעה על 
סכום שנתי מרבי להישבון חלקי2 כך שבפרט 7, אחרי פרט משנה 

)יד( יבוא:

טור א'

סוג הכלי שהסולר משמש בו

טור ב'

צריכה שנתית ממוצעת 
)בליטרים(

36,487")טו( מערבל פסולת חקלאית

6,016")טז(  כלי קטיף לגובה

)1 במרס  זו ביום ט"ו באדר התש"ע  תחילתה של הודעה 
.)2009

כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(
)חמ 605—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  __________

 ;111 ועמ'   88 עמ'   ,50 עמ'  התשס"ה,  מק"ח,  ק"ת-שיעורי    1 

    התשס"ו, עמ' 44; התשס"ח, עמ' 74.
2  י"פ התשס"ט, עמ' 2342.

אכרזה על הפסקה במתן שירותים
לפי פקודת הבנקאות, 1941

 ,11941 הבנקאות,  לפקודת  8טו  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר שנוכחתי כי בנק אוצר החייל בע"מ )להלן - הבנק( אינו 
יכול לנהל את עסקיו באורח תקין מחמת שביתה, אני מכריז בזה 
כי הבנק הפסיק לתת שירותים, וזאת מיום חמישי, כ"א בסיוון 
התש"ע )3 ביוני 2010( עד יום ראשון, כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 

.)2010

ב' בתמוז התש"ע )14 ביוני 2010(
)חמ 777—3(  

רוני חזקיהו  
המפקח על הבנקים  __________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשל"ו, עמ' 210.

הודעה על סיום השבתת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

2)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי  לפי תקנה  בתוקף סמכותי 
בתקופת  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  לעבודה  הדין 

__________
1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התש"ע, עמ' 2141.
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מודיע  אני  התשמ"א-11981,  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
בזה כי בבית הדין הארצי לעבודה, בבית הדין האזורי לעבודה 
בירושלים, בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בבית הדין האזורי 
לעבודה בתל אביב, בבית המשפט המחוזי בנצרת, בבית המשפט 
לנוער בתל אביב ובבית המשפט לתעבורה בתל אביב, התקיימה 
השבתה מיום שישי ט' באייר התש"ע )23 באפריל 2010( עד יום 

שבת, ב' בסיוון התש"ע )15 במאי 2010(.

ההשבתה נדרשה לצורך החלפת מערכת המחשוב של בתי 
המשפט.

בתקופת ההשבתה לא היתה קבלת קהל.

דיונים שנקבעו התקיימו כסדרם.

י"ד בסיוון התש"ע )27 במאי 2010(
)חמ 1148—3(  

משה גל  
מנהל בתי המשפט  __________

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התש"ס, עמ' 674.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
לעבודה  האזוריים  הדין  בתי  המשפט,  בתי  הנהלת  כי  מודיע 
מבקשים  שבע  ובבאר  בירושלים  אביב,  בתל  בחיפה,  בנצרת, 

לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפריט 
בתוספת

פירוט התעודות השגרתיות 
זמני החומר )תקנות(

תיקי תביעה בסכסוך יחיד 7)5(
אשר נמחקו או הגיעו 

לפשרה

עד יום י"ד בתמוז 
התשס"ז )30 ביוני 

 )2007

עד יום י"ד בתמוז דיון מהיר בסכסוך היחיד7)6(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

עד יום י"ד בתמוז תיק בעניין הבטחת הכנסה7)10(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

עד יום י"ד בתמוז תיק בעניין ביטוח אבטלה7)14(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

תיק בקשה לרשות ערעור 7)16(
או להארכת מועדו, למעט 

בקשה לרשות ערעור 
שנדונה כערעור

עד יום י"ד בתמוז 
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

עד יום י"ד בתמוז ערעור שירות תעסוקה7)17(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

עד יום י"ד בתמוז סעד זמני7)18(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

מס' הפריט 
בתוספת

פירוט התעודות השגרתיות 
זמני החומר )תקנות(

הלנת שכר בסמכות רשם 7)19(
)דיון מהיר(

עד יום י"ד בתמוז 
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

עד יום י"ד בתמוז תיק דמי טיפול ארגוני7)20(
התשס"ז )30 ביוני 

)2007

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

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

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

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

ת"י 426 חלק 2 - כפפות גומי חד–פעמיות: כפפות בדיקה, ממאי 
2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 1999;

רדיו  לאותות  אום,   75 משותפי–ציר,  בתי–תקע  ת"י 1149 - 
המהדורה  במקום  בא   2010 ממאי  ולוויין,  טלוויזיה 

מנובמבר 2001;

ת"י 1205 חלק 6 - התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם: שיטות 
בדיקה, ממאי 2010 בא במקום ת"י 1205.6 מינואר 2003;

ת"י 1205 חלק 9 - התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם: מערכת 
לסילוק שפכים פרטית, ממאי 2010 בא במקום ת"י 1205.9 

מינואר 2003;

 2010 ממאי  לוחות,  גבס:  וחיפויי  מחיצות   -  1 חלק   1490 ת"י 
בא במקום המהדורה מדצמבר 1993 וגיליון התיקון מיוני 

;1997

לרחבות  לכבישים,  נברר  מילוי  וחומר  מצעים  ת"י 1886 - 
ולשדות תעופה, ממאי 2010 בא במקום המהדורה מאוגוסט 

1996 וגיליון התיקון מאוגוסט 2003; 

ממאי  בטיחות,  דרישות  תלמידים:  להסעת  רכב  ת"י 5819 - 
2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2006; 

ת"י 5826 חלק 4 - מנהור: גאולוגיה וגאוטכיקה, ממאי 2010;

ת"י 5826 חלק 6 - מנהור: תכנון ובינוי בשיטת החפירה והכיסוי, 
ממאי 2010;

ת"י 5826 חלק 7 - מנהור: תכנון ובינוי בשיטת הדחיקה, ממאי 
;2010

כלליים,  עקרונות   - סביבתיים  והצהרות  תיווי   -  14020 ת"י 
ממאי 2010 בא במקום ת"י 14020 מאוגוסט 1999 ות"י 1738 

מנובמבר 1994;

ת"י 14025 - תיווי והצהרות סביבתיים - הצהרות סביבתיות 
מטיפוס III - עקרונות ותהליכים, ממאי 2010 בא במקום 

ת"י 14020 מאוגוסט 1999 ות"י 1738 מנובמבר 1994;

ת"י 24713 חלק 3 - טכנולוגיית המידע - פרופילים ביומטריים 
__________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1312.
__________

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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בעבור אינטרוורביליות )תפעוליות בינית( וחליפת נתונים: 
זיהוי ואימות מבוססי ביומטריה של ימאים, ממאי 2010;

ת"י 29109 חלק 1 - טכנולוגיית המידע - מתודולוגיה לבדיקת 
נתונים  לחליפת  )תסדירים(  פורמטים  של  תואמות 
ביומטריים כפי שנקבעו בתקן הישראלי ת"י 19794 חלק 1: 

מתודולוגיה מוכללת לבדיקת תואמות, ממאי 2010;

דרישות   - רכב(  לכלי  )לא  טונגסטן  הלוגן  נורות   -  60357 ת"י 
ביצועים, ממאי 2010 בא במקום המהדורה מדצמבר 2002; 

)למעט  הדלקה  התקני   - לנורות  עזר  אבזרי   -  60927 ת"י 
מדלקי–להט( - דרישות ביצועים, ממאי 2010 בא במקום 

המהדורה מדצמבר 2002;

גנרי  דרישות  רדיו: מפרט  לתדר  - מחברים   1 61169 חלק  ת"י 
- דרישות כלליות ושיטות מדידה, ממאי 2010 בא במקום 

ת"י 1517 מנובמבר 1993 וגיליון התיקון מדצמבר 1999;

ת"י 61169 חלק 24 - מחברים לתדר רדיו: מפרט דרישות קבוצתי 
מתוברג,  חיבור  עם  רדיו  לתדר  משותפי–ציר  מחברים   -
)טיפוס  אום   75 של  כבלים  ברשתות  לשימוש  המיועדים 

F(, ממאי 2010;

צורן  תאי  העשויים  פוטו–וולטאיים  מודולים   -  61215 ת"י 
גבישי, לשימוש על פני כדור הארץ - מתן כשירות לתכן 

ואישור הטיפוס, ממאי 2010;

דקה,  שכבה  העשויים  פוטו–וולטאיים  מודלים   -  61646 ת"י 
לשימוש על פני כדור הארץ - מתן כשירות לתכן ואישור 

טיפוס, ממאי 2010 בא במקום המהדורה מנובמבר 2002;

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(

)חמ 96—3(  
דני גולדשטיין  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי  

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי חוק התקנים התשי"ג-1953

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

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

במוצרי  טבעיים  רדיואקטיביים  יסודות  תכולות  ת"י 5098 - 
בנייה, תיקון טעות ממאי 2010 למהדורה מדצמבר 2009;

 1 מס'  תיקון  גיליון  וייצור,  תפקוד  דרישות,  בטון:   -  118 ת"י 
ממאי 2010 למהדורה מספטמבר 2008;

ת"י 4570 חלק 1 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
מפוחים, גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2010 למהדורה מנובמבר 

;2009

ת"י 4570 חלק 2 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
למהדורה   2010 ממאי   1 מס'  תיקון  גיליון  שסתומים, 

מנובמבר 2009; 

ת"י 4570 חלק 3 - מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: 
מסננים, גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2010 למהדורה מנובמבר 

 ;2009

יחידות אחסון ומשטחי עבודה ביתיים - דרישות  ת"י 5555 - 
 2010 ממאי   1 מס'  תיקון  גיליון  בדיקה,  ושיטות  בטיחות 

למהדורה מאפריל 2008;

ת"י 14001 - מערכות ניהול סביבתי: דרישות והנחיות לשימוש, 
גיליון תיקון מס' 1 ממאי 2005 למהדורה מיוני 2005.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(

)חמ 96—3(  
דני גולדשטיין  

המנהל הכללי של מכון  
התקנים הישראלי  

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ב באייר התש"ע 
)26 באפריל 2010(, בתיק בד"א 4/2010, החליט לאשר את הסדר 
הטיעון ולהטיל על עורך הדין גל שרטוב, ת"ז 24673444, רישיון 
הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,22918 מס' 

לתקופה של ארבע שנים וחצי.

תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית ביום ט"ז באדר 
 22( התשע"ג  בתשרי  ו'  יום  עד   )2008 במרס   23( התשס"ח  ב' 

בספטמבר 2012(.

כ"ה באייר התש"ע )9 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בניסן  כ"ה  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
התש"ע )9 באפריל 2010(, בתיק בד"מ 24/2008, החליט להטיל 
על עורך הדין סאלח פריד מחאמיד, ת"ז 54795380, רישיון מס' 
13020, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010( עד 
יום כ"א באלול התש"ע )31 באוגוסט 2010(.

ט"ו באייר התש"ע )29 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"ט, עמ' 34.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום א' בניסן 
התש"ע )16 במרס 2010(, בתיק בד"מ 178/2008, החליט להטיל 
על עורך הדין בני עזרי, ת"ז 23690068, רישיון מס' 34764, עונש 

של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש.

תוקף ההשעיה מיום כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010( עד 
יום כ"ז בסיוון התש"ע )9 ביוני 2010(.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בשבט  כ"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,200/2008 בד"מ  בתיק   ,)2010 בפברואר   11( התש"ע 
להטיל על עורך הדין יעקב קרקובר, ת"ז 41922253, רישיון מס' 
8643, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שש שנים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ד בניסן התש"ע )8 באפריל 2010( 
עד יום כ"ח באדר ב' התשע"ו )7 באפריל 2016(.

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"א באייר התש"ע 
)5 במאי 2010(, בתיק בד"א 81/2009, החליט להפעיל עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים 
מבד"א 2/96 )בניכוי שלושה חודשים אשר רוצו בבד"מ 19/06(, 
שהוטל על עורך הדין חיים יוסף בוקובזה, ת"ז 56046477, רישיון 

מס' 12953.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010( עד 
יום י"ח באדר התשע"ג )28 בפברואר 2013(.

ד' בסיוון התש"ע )17 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
בסיוון  י'  ביום  בשבתו  בצפון,  הדין  עורכי  לשכת  המחוזי של 
להטיל  21/2007, החליט  בד"מ  בתיק   ,)2010 במאי   23( התש"ע 
על עורך הדין מאגד מסאלחה, ת"ז 59863415, רישיון מס' 17012, 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

48 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010( עד 
יום כ"ב באייר התשע"ד )22 במאי 2014(.

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ז באייר התש"ע 
)11 במאי 2010(, בתיק בד"א 45/10, 34, החליט להטיל על עורך 
הדין תאבת סעד, ת"ז 27591569, רישיון מס' 32376, עונש של 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010( עד 
יום י' בסיוון התשע"ב )31 במאי 2012(.

י"ד בסיוון התש"ע )27 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ב באייר התש"ע 
)26 באפריל 2010(, בתיק על"ע 2745/08, החליט להטיל על עורך 
הדין עיסאם חמדאן, ת"ז 52121845, רישיון מס' 9355, עונש של 
הוצאה מן הלשכה מיום י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה על החלת חוקי עזר - אלעד
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
היועץ  ובהסכמת  אלעד  עיריית  ראש  הצעת  לפי  החוק(,   -
יוחלו חוקי  המשפטי שלה, החליטה מועצת עיריית אלעד כי 
של  ליסודותיהן  דומים  שיסודותיהן  עבירות  הקובעים  העזר 

עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010(
)חמ 3951—3(  

יצחק עידן  
ראש עיריית אלעד  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

הודעה על החלת חוקי עזר - באר שבע
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, לפי הצעת ראש עיריית באר שבע ובהסכמת היועץ 
יוחלו  כי  שבע  באר  עיריית  מועצת  החליטה  שלה,  המשפטי 
ליסודותיהן  דומים  חוקי העזר הקובעים עבירות שיסודותיהן 

של עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

א' באייר התש"ע )15 באפריל 2010(
)חמ 3951—3(  

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

הודעה על החלת חוקי עזר - הוד השרון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, לפי הצעת ראש עיריית הוד השרון ובהסכמת היועץ 
המשפטי שלה, החליטה מועצת הוד השרון כי יוחלו חוקי העזר 
הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות 

על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

ד' בסיוון התש"ע )17 במאי 2010(
)חמ 3951—3(  

חי אדיב  
ראש עיריית הוד השרון  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

הודעה על החלת חוקי עזר - המועצה המקומית שוהם
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, לפי הצעת ראש המועצה המקומית שוהם ובהסכמת 

חוקי  יוחלו  כי  היועץ המשפטי שלה, החליטה מועצת שוהם 
של  ליסודותיהן  דומים  שיסודותיהן  עבירות  הקובעים  העזר 

עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

כ"ז באייר התש"ע )11 במאי 2010(
)חמ 3951—3(  

גיל ליבנה  
ראש המועצה המקומית שוהם  

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ת"ז  סינואני,  שמעון  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
הכשרה  שקיבל  אזור  המקומית  המועצה  עובד   ,053915567
למילוי תפקיד לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות 
כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת   - )קנס  המינהליות  העבירות 

התשס"ז-22007, המפורטות להלן למפקחים בתחום המועצה:

סעיפים 2)א(, 8)ה(, 11)א(, 18)ג()2( לחוק להסדרת הפיקוח   )1(
על כלבים, התשס"ג-32002;

תקנה 19 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-  )2(
;42005

תקנות 3, 4)1()2( ו–5 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים   )3(
)יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים(, התשס"ה-52004;

סעיף 4)1( לפקודת הכלבת, 61934;  )4(

תקנה 3)א( לתקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה-72005.  )5(

כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 1923—3(  

אריה פכטר  
ראש מועצת אזור  __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

3  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

4  ק"ת התשס"ה, עמ' 362.

5  ק"ת התשס"ה, עמ' 111.

6  ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; ס"ח התשס"ג, עמ' 223.

7  ק"ת התשס"ה, עמ' 377.

הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, ולאחר  שהוכשרו כדין, אני מסמיך לפקחים לעניין 
שבע  באר  עיריית  עובדי  את  בחוק  המנויים  הסביבה  חיקוקי 

האלה:

לריסה מלמד, ת"ז 304219090;

לריסה גורצ'ריק, ת"ז 320586100;

איליה קרסנוב, ת"ז 314591256;

מיכאל גרינקביץ, ת"ז 310388392;

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.
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טמזי חחיאשוילי, ת"ז 310209465;

בוריס אולשנצקי, ת"ז 316625938;

זאת כל עוד הם מכהנים בתפקידם.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 4029—3(  

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, אני מסמיך לרופאים וטרינריים 
לעניין חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-

21994, את עובדי עיריית באר שבע האלה:

ד"ר רומן זינגר, ת"ז 304544661;

ד"ר אלכסנדר קודינסקי, ת"ז 307311514;

ד"ר ריקרדו טיפנגר, ת"ז 317514537;

זאת כל עוד הם מכהנים בתפקידם.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 4029—3(  

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

2  ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.

 הודעה בדבר אזור שבו לא חלה החובה להחזיק
כלב ברצועה

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

לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה,  אני 
שלא  קבעתי  התשס"ג-12002,  כלבים,  על  הפיקוח  להסדרת 
עיריית  שבתחומי  באזור  ברצועה  כלב  להחזיק  החובה  תחול 

הרצליה כמפורט להלן:

גינה מגודרת המיועדת לכלבים ברח' א"ד גורדון, מס' 37.

י"ח בסיוון התש"ע )31 ביוני 2010(
)חמ 3651—3(  

יעל גרמן  
ראש עיריית הרצליה  __________

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק 
כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  הסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
להחזיק  החובה  תחול  שלא  קבעתי  התשס"ג-12002,  הכלבים, 

כלב ברצועה באזורים שבתחום עיריית פתח תקוה, כלהלן:

מלכה,  הרב  רח'  פינת  ז'בוטינסקי,  רח'   - הגדול  בפארק   )1(
מזרחית לגן השעשועים, בתחומי הגינה המגודרת המיועדת 

לכלבים;

בשכונת הדר המושבות - רח' זכרון יעקב, פינת רח' גיסין,   )2(
בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים;

בשכונת כפר גנים - רח' דרך רבין, בפינת כביש מכבית )דרך   )3(
המגודרת  הגינה  בתחומי  הכדורסל,  למגרש  בסמוך   )471

המיועדת לכלבים.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 3651—3(  

יצחק אוחיון  
ראש עיריית פתח תקוה  

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

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ט"ו  מיום  בישיבתה  שמעון  בני  המקומית  המועצה  מינתה 
ת"ז  ריצ'קר,  לוין  נועה  את   ,)2009 ביוני   7( התשס"ט  בסיוון 
024020869, גזברית המועצה, למנהלת הארנונה הכללית לעניין 

החוק האמור.

מינויו של גילי מולכו - בטל.

ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(
)חמ 265—3(  

סיגל מורן  
__________                    ראש המועצה האזורית בני שמעון

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התש"ע בניסן  כ"א  מיום  בישיבתה  אשקלון  עיריית   מינתה 

האמור,  החוק  לעניין  נוספות  ערר  ועדות   )2010 במאי   5(
בהרכבים של שלושה חברים כמפורט להלן:

הרכב ד':

עורך דין יעקב זלבסקי - יושב ראש;

שרגא שוורץ - חבר;

דני חזוט - חבר.

הרכב ה':

עורך דין יעקב זלבסקי - יושב ראש;

חיים כהן - חבר;

שרגא שוורץ - חבר.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
)חמ 265—3(  

בני וקנין  
ראש עיריית אשקלון  __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

__________
1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.
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הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ט  מיום  בישיבתה  מינתה מליאת המועצה המקומית מגדל 
ליושב ראש  2010(, את מאיר אהרון  )13 במאי  באייר התש"ע 

ועדת ערר לארנונה.

מינויה של עו"ד דפית חורי2 ליושבת ראש של ועדת הערר 
- בטל.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 265—3(  

הרצל גדז'  
יושב ראש המועצה הממונה  

מועצה מקומית מגדל  __________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3050.

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

התשכ"ט-1969

/12508 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
חיפה,  נפת  10809/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק  חיפה 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,  שלושים  למשך  היום  הוצג 
 ,)14 קומה  )קרית הממשלה,  15א  פלי"ם  רח'  חיפה,  המקרקעין 
חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קרית 

הממשלה, חיפה.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

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

התשכ"ט-1969

 - 18733 רישום מס'  גוש  לוח הזכויות של  כי  אני מודיע 
ימים  שלושים  למשך  היום  הוצג  עכו,  נפת  תרשיחא,  מעלות 
לב העסקים,  בניין  עכו,  פקיד הסדר המקרקעין  לעיון בלשכת 
רח' המלאכה 16, נצרת עילית, בעיריית מעלות תרשיחא ואצל 

ממונה הרשויות, מחוז הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר עכו  

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

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
38197, 38198, 38140, 38246 - באר שבע, 400688 - נגב )גבעות 
 25( התש"ע  בסיוון  י"ב  ביום  הוצגו  יושביה,   -  100802 יתנן(, 

פקיד הסדר  בלשכת  לעיון  ימים  למשך שלושים   ,)2010 במאי 
המקרקעין, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, בלשכת 
באר   ,4 התקוה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 

שבע, בעיריית באר שבע ובמועצה אזורית שדות נגב.

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר דרום  

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

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
400441, 400441 נגב )יתיר(, הוצגו ביום י"ב בסיוון התש"ע )25 
פקיד הסדר  בלשכת  לעיון  ימים  למשך שלושים   ,)2010 במאי 
ואצל  שבע,  באר   ,4 התקוה  רח'  הממשלה,  קרית  המקרקעין, 
באר   ,4 התקוה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 

שבע.

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר דרום  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים יתחיל 

בתאריך ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 31354 - ירושלים )עין 
כרם( )חלק מגוש 30836 - ירושלים, שבהסדר(.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

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 
 - )להלן   887 לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1341, התשכ"ז, עמ' 989, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה 
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.
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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

חלקה 260, בגוש 6902, בשטח של 15 מ"ר בשלמות, בהתאם 
לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 3-2(

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 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 
תא/במ/2572-45  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3371 עמ'  התשנ"ה,   ,4306 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  תל–אביב-יפו  ולבניה  לתכנון  המקומית 
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

חלקה 128 בגוש 7071 )בעבר ח"ח 19 בגוש 7071(, בשטח של 
250 מ"ר בשלמות, בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם 

בו בצבע אדום.

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

העבודה הרגילות.

ההודעה לפי סעיפים 5 ו–7 שפורסמה בילקוט הפרסומים 5850, 
התשס"ח, עמ' 4775, לעניין תכנית תא/במ/2572-45 - בטלה.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 3-2(

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

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  חפ/1891  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3558, התשמ"ח, עמ' 2232, מוסרת 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )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 11573, חלקה 8; שטח החלקה: 212,100 מ"ר -

  ייעודהשטח המופקע )מ"ר(

  שצ"פ  4,255

דרך560

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

כ"ה בניסן התש"ע )7 ביוני 2010(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
חד/808  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1192 עמ'  התשנ"א,   ,3840 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 10027 -

שטח ההפקעה בדונםחלקי חלקה

500.060

510.036

520.060

530.060

540.060

550.036

560.036

570.036

580.048

590.060

610.050

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

כ"א באדר התש"ע )7 במרס 2010(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  __________
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, 
יב/1/2/213 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6073, התש"ע, מ' 2384, מוסרת בזה הוועדה 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  יבנה  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

כמסומן  מ"ר,   71 של  בשטח   ,134  ,133  ,7 ח"ח   ,5168 גוש 
בתשריט.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, שד' דואני, יבנה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באייר התש"ע )11 במאי 2010(
)חמ 3-2(

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יבנה  __________
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 
)להלן -  והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית פת/2000 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4004, התשנ"ב, עמ' 3167, 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.

__________
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

פתח תקוה, גוש 6373, רח' כצנלסון, חלקה 732, בשטח של 
18,405 מ"ר, לשצ"פ.

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

י"ז בניסן התש"ע )30 במאי 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/9/1207 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2853 עמ'  התשמ"ה,   ,3221
לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

 50 של  בשטח   ,98 ח"ח  ריינס,  רח'   ,6400 גוש  תקוה,  פתח 
מ"ר, לדרך.

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

י"ז בניסן התש"ע )30 במאי 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/10/1208 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2051 עמ'  התשמ"ח,   ,3555
לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

41, בשטח של  רח' השלושה, ח"ח   ,6324 גוש  פתח תקוה, 
438 מ"ר לדרך + 136 מ"ר לשצ"פ + 531 מ"ר לשב"צ.

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

כ"ו בניסן התש"ע )8 ביוני 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.
__________

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 
)להלן -  והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית פת/1230 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1299, התשכ"ו, עמ' 2205, 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

 23 67, בשטח של  ח"ח  ה-93,  רח'   ,6394 גוש  תקוה,  פתח 
מ"ר, לדרך.

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

כ"ו בסיוון התש"ע )8 ביוני 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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/23/132  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3091, התשמ"ד, עמ' 3193, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7281, חלקה 32 בשלמות, רח' שניאור זלמן, שכ' רמת 
אליהו.

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

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 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/33/132  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4632, התשנ"ח, עמ' 3015, 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.

__________
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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תוספת

גוש 6095, ח"ח 90, הרחובות יצחק בן צבי, משורר השואה.

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

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 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 
רח/35/1200  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1619 עמ'  התשס"ה,   ,5367 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  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 3705, ח"ח 410.

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

בשעות העבודה הרגילות.

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
)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 מס' רח/800/ב/1/4 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2680 עמ'  התשס"ה,   ,5397 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  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 3701, חלקה 849 )לשעבר חלקה 675(.

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

בשעות העבודה הרגילות.

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
)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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' שד/5/101ו/ד/1 )להלן - 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
5463, התשס"ו, עמ' 623, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון  דרום  ולבניה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה 
בסעיף  כאמור  בתכנית  נועדה  שלה  ציבורית  למטרה  לחלוטין 
20 לפקודה, והוועדה סבורה כי בשל הוראות סעיף 20 לפקודה 

אינה חייבת פיצויים או פיצויים מופחתים בגין אותה קרקע.
__________

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

ו–2(,   7 ח"ח  )לשעבר  בשלמות   87 חלקה   ,8904 גוש 
כמסומן בצבע חום ומתוחם בחום עם פסים בתשריט התכנית 
המאושרת. החלקה נמצאת בצור יצחק ומיועדת לשטח לבנייני 

ציבור עתידי.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית 
דרום השרון, קרית המועצה, נווה ירק, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 3-2(

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

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 
ג/851  מקומית  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,1453 עמ'  התשמ"ו,   ,3305 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  נהריה  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

השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18175, ח"ח 80; הייעוד: 
דרך.

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

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
)חמ 3-2(

אורן סודאי  
יושב ראש ועדת משנה  
לתכנון ולבניה נהריה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188, 189 ו–190 לחוק התכנון 
ג/4228,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
 ,4326 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ה, עמ' 4429, ותכנית ג/ג/12228, שהודעה בדבר אישורה 
ותכנית   ,789 עמ'  התשס"ב,   ,5040 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/מר/4/96/4228, 
הפרסומים 5081, התשס"ב, עמ' 2573 )להלן - התכניות(, מוסרת 
)להלן -  בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
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 18764, חלקה 30 בשלמות, ח"ח 29, 31, 32, 34, 35, 74.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית שווקים 
השוק העירוני, מול מכבי אש, ת"ד 460, עכו 24314, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בשבט התש"ע )1 בפברואר 2010(
)חמ 3-2(

מהנא הזימה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי  __________

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 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/7215 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4407, התשנ"ו, עמ' 3265, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מבוא העמקים )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 17501, ח"ח 87, שטח בנוי; הייעוד: דרך, שטח לבנייני 
ציבור.

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

העבודה הרגילות.

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(
)חמ 3-2(

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

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, 
199/03/2 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,4083 עמ'  התשנ"ז,   ,4538 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  אילת  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.

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

 40 של  בשטח  ב'  ממגרש  חלק   - מוסדר(  )לא   40069 גוש 
בצבע  התכנית  בתשריט  כמסומן  ציבור  למבני  המיועד  דונם 

חום מתוחם חום כהה.

הוועדה  במשרדי  מופקדים  והתשריט  התכנית  העתק 
המקומית באילת, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה 

הרגילות.

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(
)חמ 3-2(

מאיר יצחק-הלוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אילת  

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  גן  רמת  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 5956, התשס"ט, 

עמ' 4063, לפי תכנית מס' רג/193.

תוספת

רמת גן, גוש 6205, ח"ח 388, שטח של 740 מ"ר.

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

כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 3-3(

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  __________
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 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, לעניין תכנית מיתאר מקומית מס' 
פת/מק/31/1151 בילקוט הפרסומים 5402, התשס"ה, עמ' 2853.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6368, ח"ח 280 )מקודם ח"ח 244(, בשטח של 
5 מ"ר לדרך, ח"ח 281 )מקודם ח"ח 244(, בשטח של 25 מ"ר לדרך.

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

י"ט בסיוון התש"ע )2 ביוני 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.

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 מכ/663א )להלן - התכנית(, 
שהודעה בדבר אישורה למתן תוקף פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2214 עמ'  התשס"ח,   ,5784
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבניה  לתכנון 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2630 עמ'  התש"ע,   ,6078

המועצה המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

שטח קרקע של 3,540 מ"ר, בגוש 10717, חלקות: 63, 76, שטח 
קרקע של 26,300 מ"ר, בגוש 10717, ח"ח 30, 59, 73, 74, 75, 82.

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

הרגילות.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 3-4(

ליאת פלד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  __________

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  מכ/300  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3945, התשנ"ב, עמ' 850, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  מורדות  ולבניה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט של  לקניינה הגמור  2631, תהיה  6078, התש"ע, עמ' 

המועצה המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

 ,63 שטח קרקע של 115,581 מ"ר, בגוש 11144, חלקות 43, 
 ,174-164 ,161 ,160 ,154 ,148 ,147 ,142 ,139 ,134 ,132 ,131 ,72
 ,346-344 ,341 ,340 ,329 ,317-315 ,203 ,201 ,194-192 ,185-181
 ,386 ,385 ,383 ,377 ,374 ,373 ,363-361 ,356 ,353 ,351 ,349 ,348
 ,560 ,554-551 ,549 ,539 ,521 ,503 ,400 ,399 ,396-392 ,390-388

.577 ,573 ,572

שטח קרקע של 14,468 מ"ר, בגוש 11144, ח"ח 562, 327, 321, 
 ,326 ,318 ,319 ,322 ,130 ,342 ,328 ,324 ,323 ,320 ,325 ,175 ,279

.391 ,338 ,186 ,352 ,187 ,337 ,398 ,176

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

הרגילות.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 3-4(

ליאת פלד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  __________

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 
נס/מק/132/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
א/5 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,113 עמ'  התשס"ח,   ,5724 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )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 
והמוחלט של  לקניינה הגמור  2226, תהיה  6069, התש"ע, עמ' 

עיריית נס ציונה 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 3750, ח"ח 327, 333, 335.

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

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  

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' נס/1/1 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
1874, התשל"ג, עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נס ציונה )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 5177, התשס"ג, 
עמ' 2164, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3637, ח"ח 614; הייעוד: שצ"פ.

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

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  __________
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 מיתאר מקומית מס' פת/1236 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1069 עמ'  התשל"ו,   ,2187 הפרסומים 
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(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה   ,4313 עמ'  4232, התשנ"ד, 

עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6373, ח"ח 98, בשטח של 230 מ"ר.

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

הרגילות.

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 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 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' פת/מק/50/1261 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3474, 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   ,1532 עמ'  התש"ע,   ,6050 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

תוספת

פתח תקוה - גוש 6389, ח"ח 107, בשטח של 19 מ"ר לדרך 
רח' הבעל שם טוב.

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

הרגילות.

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 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 
רצ/11/187  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,4104 עמ'  התשנ"ב,   ,4028 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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והמוחלט של  לקניינה הגמור  1265, תהיה  עמ'  4605, התשנ"ח, 
עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

רח' מוהליבר - גוש 3933, ח"ח 202.

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

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

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 
רצ/11/187  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,4104 עמ'  התשנ"ב,   ,4028 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,915 עמ'  התש"ע,   ,6031

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

רח' רוטשילד, מוהליבר - גוש 3933, ח"ח 60, 61.

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

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(
)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 מס' רצ/3/22/1 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
4443, התשנ"ו, עמ' 4868, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
4725, התשנ"ט,  הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
ראשון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1747 עמ' 

לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 5416, ח"ח 97-95 בשלמות )לשעבר גוש 4246, ח"ח 26(, 
רח' רבי מאיר בעל הנס, רבי יוחנן בן זכאי.

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

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

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  רח/6/74  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  התכנית(, שהודעה 
2271, התשל"ז, עמ' 275, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3150, התשמ"ה, 
רחובות  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  1039, תהיה  עמ' 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3698, חלקה 341 )לשעבר ח"ח 64(.

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

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
)חמ 3-4(

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 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  גז/3/16 
בזה  מצהירה   ,3175 עמ'  התשמ"ה,   ,3237 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -

__________
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.



ילקוט הפרסומים 6103, י"ט בתמוז התש"ע, 1.7.2010 3624

פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
מס'  הפרסומים  בילקוט  טעות  ותיקון   1047 עמ'  התש"ע,   ,6035
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,2894 עמ'  התש"ע,   ,6084

הוועדה לתכנון ולבניה גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

 )135 )לשעבר   151 חלקה   ,)4402 )לשעבר   4733 גוש 
בשלמותה; הייעוד: אזור לבנייני ציבור.

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

י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גזר  

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' 
ממ/2/1551 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6000, התש"ע, עמ' 28, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1905 עמ'  התש"ע,   ,6062

עיריית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

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

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית מצפה 
אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות 

העבודה הרגילות.

ז' בסיוון התש"ע )20 במאי 2010(
)חמ 3-4(

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

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מס' מק/13004א".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' קרית 
שד'  הרחובות  בין  שטח  הישן(,  החוץ  משרד  )מתחם  הלאום 
 ,219/475  :X קואורדינטה  ממערב,  האומה  ושד'  בצפון  שז"ר 
 29  ,6 חלקות  )מוסדר(,   30864 גוש   ;632/550  :Y קואורדינטה 

בשלמותן, ח"ח 30, 35; גוש 30156 )מוסדר(, ח"ח 119.

מס'  מגרש  בתחום  המאושר  הבינוי  שינוי  התכנית:  מטרת 
המרבי,  הקומות  מס'  הגדלת  לצורך   5649 מס'  תכנית  לפי   ,2
שינוי בגובה הבניה המרבי, שינוי בקווי הבניין, שינוי במפלסי 

הכניסות הקובעות ושינוי בדירוג הקומות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חזית  עם  ד'  מגורים  לאזור  ומסחר  מיוחד  מגורים  מאזור 
 6 מס'  שטח  תא  בתחום  המאושר  הבינוי  שינוי  ב(  מסחרית; 
)מגרש מס' 2, לפי תכנית 5649(, וקביעת בינוי חדש להקמת 6 
בנייני מגורים בני 11 קומות וכן הקמת שני בנייני מגורים בני 
קומות  וכן  הקובעת  הכניסה  מפלס  מעל  מגורים  קומות   10-9
מגורים, חניה ומחסנים מתחת למפלס הכניסה הקובעת, הכל 
בהתאם לנספחי בינוי; ג( הגדלת מס' הקומות המרבי בתא שטח 
מס' 6 שבתכנית, בהתאם למס' הקומות המרבי המפורט לעיל; 
יח"ד;  ל–294   6 מס'  שטח  בתא  הדיור  יחידות  מס'  קביעת   ד( 
ה( שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים; ו( התרת העברת 
שטחי בניה משטחים שמתחת למפלס הכניסה הקובעת לשטחים 
לשימוש  המיועדים  משטחים  וכן  הקובעת,  הכניסה  שמעל 
מסחר לשטחים המיועדים לשימוש מגורים, בלי לשנות את סך 
בינוי  הוראות  קביעת  ז(  בשטח;  המאושרים  הבניה  שטחי  כל 
ופיתוח ושלבים לביצוע הבניה; ח( קביעת תנאים למתן היתרי 
בניה, תנאים למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר; ט( שינוי בתוואי 
בתכנית  שנקבעו  לציבור  ההנאה  זיקת  עם  השטחים  ובצורת 

מס' 5649, וקביעת הוראות לפיתוחם ולתחזוקתם.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6065, התש"ע, עמ' 1977.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  
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מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' קא/
מק/210", החלפת שטחים ציבוריים ברח' תנועת המרי וההגנה, 

שינוי לתכניות מיתאר תממ/153, תממ/83א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, הרחובות 
 ,402  ,300  ,278 חלקות   ,6494 גוש   - וההגנה  המרי   תנועת 

ח"ח 283, 408, 411.

מטרת התכנית: א( הסדרת השימושים בשטחים ציבוריים 
ברח' תנועת המרי וההגנה, על ידי איחוד וחלוקה מחדש בלא 
קווי  קביעת  ב(  השונים;  בייעודים  השטחים  כל  בסך  שינוי 

בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1979.

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

האמורים פתוחים לקהל.
ישראל גל         

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אונו  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מיוחד קציר-חריש

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר חריש מס' ח/1
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
"תכנית מיוחדת מס' ח/1: תכנית מיתאר חריש",  חיפה, מופקדת 
מ/מק/201ב  חריש,  מיתאר  תכנית  מ/במ/201א  לתכניות  שינוי 
תכנית מיתאר חריש, מ/114 מחצבת איטונג, מ/146 תכנית מיתאר 

חריש, מ/149 מ.א. מנשה, מש"ח15 ברקאי.

מקומית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קציר-חריש, מועצה אזורית מנשה. יישוב: חריש - גוש 8700 
)מוסדר(,   8701 גוש   ;2  ,1 ח"ח  4 בשלמותן,   ,3 חלקות  )מוסדר(, 
חלקות 9-1, 11 בשלמותן, ח"ח 10, 16-12; גוש 8703 )מוסדר(, 
חלקות 3-1 בשלמותן, ח"ח 8-4, 11; גוש 8704 )מוסדר(, חלקות 
29-1, 38, 39 בשלמותן, ח"ח 33-30; גוש 8705 )מוסדר(, חלקות 
)מוסדר(,   8706 גוש   ;25  ,24  ,30 ח"ח  בשלמותן,   29-26  ,23-1
חלקות 24-2 בשלמותן, ח"ח 1; גוש 8707 )מוסדר(, חלקות 19, 
 ;6  ,5 )מוסדר(, ח"ח  2, 18, 21, 33; גוש 8718   20 בשלמותן, ח"ח 
גוש 10088 )מוסדר(, ח"ח 1, 2; גוש 12237 )מוסדר(, ח"ח 13, 14, 
 ,27 ח"ח  )מוסדר(,   20365 גוש   ;5 ח"ח  )מוסדר(,   12238 גוש   ;15

.32 ,29

למגורים,  קרקע  ייעודי  א( שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
תעסוקה ומסחר ולשטחים ציבוריים פתוחים; ב( קביעת תכליות 
מותרות לייעודי הקרקע החדשים; ג( קביעת צפיפות בניה, גובה, 
ראשיות,  דרכים  מערכות  קביעת  ד(  אדריכלי;  ועיצוב  פריסה 
דרכי גישה, חניה ותחבורה ציבורית; ה( קביעת הוראות ושלבי 
ביוב,  דרכים,  כגון  ושירותים,  תשתיות  הכולל  השטח  פיתוח 

ניקוז, מים, תקשורת, חשמל וכד'; ו( קביעת הנחיות סביבתיות; 
ז( קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ב' ו–ה', בין השעות 
8.00 ועד 12.00 במשרדי הוועדה בחריש, או לאחר תאום מראש 
בקרקע,  מעוניין  כל   .04-6186015 בטלפון  הוועדה  יו"ר  מול 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  הוועדה המיוחדת  בעיתונים, למשרדי  בין הפרסומים 
ותו"ב  יו"ר  יגאל שחר,  ולבניה או בדואר רשום לפי הכתובת: 

חריש, מו"מ קציר-חריש, ד"נ מנשה, מיקוד 37861.

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

שעליהן היא מסתמכת.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 697—3( 

יגאל שחר  
                                       יו"ר הוועדה המיוחדת קציר-חריש

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חד/מק/1479",  מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה 

שינוי לתכניות חד/765, חד/1191, חד/891, חד/מק/1001ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רח' אחד העם 
- גוש 10037, חלקה 434 בשלמותה, ח"ח 435, 436.

ברח'  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  הוראות התכנית:  עיקרי 
אחד העם, מ–14 יח"ד קיימות ל–16 יח"ד במצב מוצע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חד/מק/1490",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה 

שינוי לתכנית חד/808.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10032, 
חלקות 179, 180 בשלמותן.
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מטרת התכנית: שינוי בקו בניין ברח' תרנ"א, על ידי ביטול 
החובה לבניה בקיר משותף.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

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

מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  חכ/מק/1/ה/2",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
חכ/1/ה/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הבונים - גוש 10988,   
ח"ח 11, 14.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בעלים; ב( הרחבת דרך.

אזור  של  ופרצלציה  מחדש  ארגון  א(  התכנית:  מטרת   
המגורים; ב( קביעת הוראות בינוי; ג( קביעת זכויות בניה.

לתכנית  שינוי  חכ/מק/22/יב",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
חכ/22/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין אילה - גוש 11002,   
ח"ח 33; מגרש 43 בחלקו; מגרש 95 בשלמותו.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 95 מס'  א',  מגורים  במגרש  בניין  קווי  שינוי  ב(  בעלים; 

בתכנית חכ/22/ב.

בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  מטרת   
א'  מגורים  אזור  משטח  שטחים  החלפת  ידי  על  בעלים, 
לשטח פרטי פתוח, ומשטח פרטי פתוח לשטח אזור מגורים 
 95 בניין הקבועים בתכנית במגרש מס'  קווי  ב( שינוי  א'; 

המיועד למגורים א'.

לתכניות  שינוי  חכ/מק/23/נ/1",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
חכ/23, חכ/23/נ, משח/16.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבע כרמל - גוש 11900,   
חלקה 26 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( פיצול נחלה מס' 57, חלקה 26,   
ויצירת מגרש חדש למגורים, בהסכמת בעלים; ב( קביעת 
המגורים  לאזור  המפוצל  למגרש  חדשים  בניין  קווי 

בנחלה.

מטרת התכנית: א( באזור המגורים ביישוב כפרי של נחלה   
57 בחלקה 26 המסומן כתא שטח A1 שהופרד ממנו מגרש 
קטנה  יח"ד   + אחת  יח"ד  להקים  מותר  יהיה  למגורים 
הצמודה אליה בשטח של 55 מ"ר, הכל לפי תכנית חכ/23/נ, 
מ"ר שירות. תותר   60  + מ"ר  על 220  יעלה  לא  יח"ד  שטח 
ומבנים חקלאיים, הכל  תעסוקה לא חקלאית עד 500 מ"ר 
)מגרש  ביישוב  מגורים  במגרש  ב(  חכ/23/נ;  תכנית  לפי 
יעלה  מגורים אחד בשטח שלא  בית  מפוצל( תותר הקמת 
על 220 מ"ר + 60 מ"ר שטחי שירות; ג( קווי הבניין יהיו לפי 

המסומן בתשריט.

"תכנית מיתאר מס' חכ/מק/43/ב", שינוי לתכניות חכ/148/  )4(
ב, חכ/43.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת שלמה - גוש 11799,   
חלקות 50, 52, 80 בשלמותן.

השטחים  של  מחדש  חלוקה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגורים  יחידת  בניית  לאפשר  כדי  למגורים  המיועדים 

נוספת.

למגורים  מחקלאי  ייעוד  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
תוספת  ובלא  בשטחים  האיזון  על  שמירה  תוך  ולהיפך, 

זכויות בניה.

"תכנית מפורטת מס' חכ/מק/92/א", שינוי לתכנית חכ/92.  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין כרמל - גוש 11772,   
חלקה 19 בשלמותה; גוש 11773, ח"ח 11.

עיקרי הוראות התכנית: א( הסדרת ייעודי קרקע במתחם   
 מבני המועצה לפי הקיים בשטח; ב( הסדרת שטחי בניה; 

ג( הרחבת דרך קיימת.

מטרת התכנית: בהתאם לתכנית מאושרת חכ/92.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

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

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

מפורטת  תכנית  חכ/מק/19/יב",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
חכ/19/ד,  לתכניות  שינוי  וחלוקה,  איחוד  הכוללת 

חכ/19/ט, משח/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חנניה - גוש 10198,   
חלקות 36, 37 בשלמותן.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בעלים; ב( שינוי בקווי בניין; ג( שינוי במרחקים בין פעילות 

פל"ח למבנים אחרים בנחלה ובנחלה הצמודה.
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 36 בין חלקות  בגבול  בניין  קו  א( הקטנת  מטרת התכנית:   
ו–37 לפי הבנוי בשטח; ב( הקטנת המרחק בין פעילות פל"ח 
קיימת למבנים בנחלה ונחלה הצמודה לפי הבנוי בשטח; 
ג( כל בניה חדשה בחלקות 36 ו–37 תהיה לפי קווי הבניין 
בתכנית חכ/19/ט ובתכניות תקפות המשנות תכנית זו. ד( 
לתכניות  בהתאם  יהיו  הבניה  וזכויות  התכנית  הוראות 

התקפות המאושרות, למעט 3 ההוראות לעיל.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 877.

"תכנית מפורטת מס' חכ/מק/289/א", שינוי הוראות בניה   )2(
ג/555,  ג/289,  לתכניות  שינוי  דו–משפחתי,  בית  להקמת 

כפיפות לתכנית מכ/201.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית, רח' יפה נוף   
- גוש 10534, חלקות 7, 42-40 בשלמותן; גוש 10535, חלקה 

29 בשלמותה.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בתכנית  שאין  ובלבד 
קרקע; ב( שינוי הוראה בדבר מס' יח"ד במגרש ל–2 יח"ד; ג( 
הטמעת הוראות וזכויות תכנית מיתאר ג/555; ד( הטמעת 
הוראות וזכויות תכנית מכ/201; ה( קביעת הוראות להקמת 

בריכת שחייה.

מטרת התכנית: א( במגרש ששטחו מעל 1 דונם יהיו עד 2   
יהיו בהתאם  ב( כל שאר הוראות התכנית  יח"ד במגרש; 
להוראות תכנית ג/555 ותכנית מכ/201; ג( שטחי השירות 
בעבור  מ"ר   12( מכ/201  מתכנית  נלקחו  בתכנית  שנקבעו 
ממ"ד תקני, 25 מ"ר בעבור חניה, 6 מ"ר בעבור מחסן. תהיה 
30 מ"ר על חשבון  אפשרות להגדיל את שטח החניה עד 
המפורט  לפי  שחייה  לבריכת  הוראות  ד(  המחסן(;  שטח 

בסעיף 4.1.2)ה(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
31.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

 

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מכ/מק/763", מגרשים 22, 61, גבעה ג', רכסים, שינוי לתכניות 

מכ/1, מכ/231, מאמצת תכנית מכ/201.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' חרוב - 
גוש 11145, חלקות 174, 197 בשלמותן, ח"ח 274, 281.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור בלא 
שטח  הגדלת  ב(  עיקריות;  למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת 
הבניה המותר ב–6% לפי תקנות התכנון והבניה )סטייה מותרת 
מתכנית(; ג( הוספת קומה אחת מעל מס' הקומות המותר לפי 
תכנית מכ/231, כך שיהיה מותר שייבנו 3 קומות מגורים ועוד 

לפי  מפולשת  עמודים  קומת  ועוד  קומות   2 במקום  גג  עליית 
מכ/231; ד( הגדלת שטח בניה מותר ב–2.5% בהתאם לתוספת 
הבניה  שטחי  בחלוקת  שינוי  ה(  ג';  בסעיף  כאמור  הקומה 
המותרים, בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה, 
כך שלשני המגרשים יהיו זכויות בניה שוות; ו( הגדלת הגובה 
 המותר למבנה מפני קרקע טבעית ל–16 מ' במקום 11 מ' במכ/231; 
מכ/231,  לפי  מ'   4 במקום  מ'  ל–3  צדי  בניין  קווי  הקטנת  ז( 
מכ/231;  לפי  מ'   5 במקום  מ'  ל–3  אחורי  בניין  קו   והקטנת 
ח( הטמעת תוספת שטחי שירות לפי מכ/201; ט( שינוי בהוראות 
מכ/231, סעיף 20.2 בדבר שלבי ביצוע, כך שיהיה ניתן להוציא 
הגובלים  המגרשים  השלמת  לפני   8 מס'  בכביש  בניה  היתרי 

בכביש מס' 7.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1141.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הנביאים,  מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-8676296 טל'  חיפה, 
ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633448, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ליאת פלד  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון

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

חיפה מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' מק/ען/1048", שינוי לתכנית ג/400.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם - גוש   
20415, חלקה 47 בשלמותה.

הסכמת  בלא  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  ב(  התכנית;  בתחום  הנכללות  לקרקעות  הבעלים 

גודל מגרש מינימלי.

"תכנית מס' מק/ען/1111", שינוי לתכנית ג/1009.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ג'ת - גוש 8822,   
ח"ח 4.

בהסכמת  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קביעת  ב(  התכנית;  בתחום  הנכללות  לקרקעות  הבעלים 

הוראות בניה; ג( שינוי קו בניין.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עירון, ת"ד 241, עארה 30025, טל' 04-6351789. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עירון

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

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

מיתאר  לתכנית  שינוי  ענ/מק/1047",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
ג/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם - גוש   
20416, חלקה 7 בשלמותה.

הסכמת  בלא  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  ב(  התכנית;  בתחום  הנכללות  לקרקעות  הבעלים 

גודל מגרש מינימלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ט, עמ' 495.

מיתאר  לתכנית  שינוי  ענ/מק/1093",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
ען/125.

 - אלג'רבייה  בקה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 8774, ח"ח 9.

ציבור;  למבני  שטח  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
בקו  שינוי  ג(  ציבור;  למבני  בשטח  בינוי  הוראות  קביעת  ב( 

בניין; ד( הרחבת דרך.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 951.

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

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוחמד סובחי גבארין 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז   ולבניה 
ש/מק/1342/א", שינוי לתכנית ש/11, בכפוף לתכנית ש/1121/א.

רח'  יעקב,  זיכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המייסדים - גוש 11303, חלקות 86, 96, 97, 99 בשלמותן, ח"ח 71.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבניה  חלוקת שטחי  שינוי  ג(  בניין;  בקווי  שינוי  ב(  הבעלים; 

המותרים בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים לבניה.

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

הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי קירמאיר 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' מק/28/302",  

שינוי לתכניות הר/1/302, הר/2/302, הר/3/302, הר/במ/600.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח' קיבוץ 
גלויות 5 - גוש 6653, חלקה 42.

המערבי;  הבניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( תוספת יח"ד אחת בלא תוספת שטחים עיקריים; ג( תוספת 
בדרך  להוסיף  ניתן  של 6% שאותם  בשיעור  עיקריים  שטחים 

של הקלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט, עמ' 5828.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
השרון,  הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
וכל מעוניין רשאי  טל' 08-9788444,  רמלה,  רח' הרצל 91,  המרכז, 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

מס' הר/מק/17/600/א/30", שינוי לתכנית הר/3/302.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' גיל 
עמל, רח' ששת הימים 27 - גוש 6653, חלקות 171, 278.

מגרשים;  של  גאומטרי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב( שינוי בקווי בניין לבניה קיימת בלבד; ג( הרחבת רח' ששת 

הימים באמצעות צמצום רח' קיבוץ גלויות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 952.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
השרון,  הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
וכל מעוניין רשאי  טל' 08-9788444,  רמלה,  רח' הרצל 91,  המרכז, 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  
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מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הקבלן  בנייני  הירוקה,  בשכונה  בינוי  שינוי  יב/מק/1/274א", 

צרפתי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, שכ' נאות רבין, 
הרחובות התורן והמפרש - גוש 3515 )מוסדר(, ח"ח 14, 59, 62, 
63, 67-65, 72, 74, 76, 77, 81, 83; גוש 5959 )בהסדר(, חלקות 6-4, 

9, 35 בשלמותן, ח"ח 705, 907.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות וצפיפות בניה 
למגרשים כדי לאפשר בניית 266 יח"ד סך הכל, על ידי חלוקה 
מחודשת של השטחים העיקריים בין המגרשים, ותוספת 10% 
ביח"ד; ב( איחוד מגרשים 4, 5, 6 למגרש חדש שייקרא מעתה 
456 לפתרון חניה כולל; ג( במגרשים 456 ו–9 בניית 152 יח"ד, 
גג;  וקומת  קרקע  מרתף,  קומות  מעל  קומות   8 בני  מבנים   4 
ד( במגרש 35 בניית 114 יח"ד, מבנים בני 14 קומות מעל קומות 
מאזור  עיקריים  שטחים  העברת  ה(  גג;  וקומת  קרקע  מרתף, 
מגורים ב לאזור מגורים ג; ו( שינוי מקומי בעבור קו בניין קדמי 
ובעבור מרפסות במגרש 35; ז( הוספת קומה לבניינים במגרשים 

456 ו–9.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1407.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה יבנה, שד' דואני 3, יבנה, טל' 09-9433383, ובמשרדי 
הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יבנה  

מרחב תכנון מקומי יהוד-מונוסון

הודעה בדבר היתרים בתקופת ביניים
התכנון  לחוק   78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
יהוד-מונוסון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה ו/או 
בתחום  קרקע  חלוקת  תשריט  ו/או  בקרקע  לשימוש  היתרים 

"תכנית מס' יד/מק/5034".

רח'  יהוד-מונוסון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
החרושת, אזור התעשייה - גוש 6711, ח"ח 42, 43, 45, 172.

יחולו  התכנית  שטחי  בתחום  א(  המוצעים:  התנאים 
בניה  היתרי  יוצאו  לא  ב(  לחוק;   78 סעיף  לפי  בניה  הגבלות 
לחלק במגרש שיועד לדרך בתחום התכנית במשך 36 חדשים 

או עד לאישור התכנית, המוקדם מביניהם.

כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה יהוד-מונוסון, בניין העיריה, רח' מרבד הקסמים 6, 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים  טל' 03-5391282, 
לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי לפי סעיף 78 לחוק להגיש 
ערר לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, 

רמלה 72430, טל' 08-9788444. 

מרחב תכנון מקומי יהוד-מונוסון

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

יד/מק/5034".

תחום התכנית: יהוד-מונוסון, רח' החרושת, אזור התעשיה 
- גוש 6711, ח"ח 42, 43, 45, 172.

השינויים המוצעים: הרחבת רח' החרושת באזור התעשייה 
כדי לאפשר זרימת תנועה בטוחה לפי החוק.

יוסי בן דוד 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה יהוד-מונוסון  

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יהוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  יד/מק/5070",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 
ממ/1022,  יד/2/10004,  יד/1/10004,  גמ/365/א,  לתכניות 
כפיפות  תרשצ/3/42/7,  לתכנית  ביטול  ממ/865/א,  ממ/865, 

לתכניות יד/מק/2113, יד/מק/5001.

 - יהוד-מונוסון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 6727, ח"ח 103.

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור ל–4 יחידות, 
בלא חלוקה; ב( הגדלת אחוזי הבניה מ–60% ל–66%; ג( הגדלת 
הגדלה  בלא  ל–36%,  עד  עיקריים  לשימושים  קרקע  תכסית 
ד( שינוי בקווי בניין  נוספת של השטח הכללי המותר לבניה; 
צדיים 2.70 מ' במקום 3 מ' בצד מערב; ה( שינוי בקו בניין אחורי 
4.50 מ' במקום 5 מ'; ו( הוספת קומה חלקית בלא הגדלת שטח 

עיקרי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .03-5391282 טל'  יהוד,   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
רח'  יד/מק/5047",  התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת 

הרצל, הוספת שימוש מסחרי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד-מונוסון, לאורך 
רח' הרצל - גוש 6692, ח"ח 61, 65; גוש 6694, חלקות 78, 83, 84, 
86, 89, 94, 99, 194, 198, 255, 256, 264, 268-266, 275 בשלמותן, 
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ח"ח 91, 102, 103, 108, 109, 193, 196; גוש 6695, חלקות 153, 164, 
165, 213 בשלמותן, ח"ח 136, 144, 182, 215.

עיקרי הוראות התכנית: א( הוספת שימוש למטרות מסחר 
בחזית הבניין המיועד למגורים; ב( שינוי קווי הבניין המותרים 
בעבור השימוש המסחרי בלבד; ג( תותר תוספת שימוש מסחרי 
המסומנים  במגרשים  ו/או  בחלקות  ביהוד,  הרצל  רח'  לאורך 
בקו כחול בתשריט; ד( שינוי קו הבניין הקדמי בעבור השימוש 
המסחרי בלבד מקו הבניין הקיים ל–0.00 )אפס(, שינוי קו הבניין 
הצדי בעבור השימוש המסחרי בלבד מקו הבניין הקיים ל–0.00 
)אפס( בחלקות ו/או במגרשים המסומנים בקו כחול בתשריט; 

ה( קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 282.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי בן דוד 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יהוד  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' כס/מק/ב/2/מ".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' בקעת   
בית נטופה 25 - גוש 7606, חלקה 103 בשלמותה.

נפרדת  בכניסה  עצמאי  שימוש  לאפשר  התכנית:  מטרת   
נוספת לקומת הגלריה )יציאה(.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בדבר בינוי באופן   
שתתאפשר כניסה נפרדת נוספת לגלריות קיימות בהיתר 
ואפשרות לשימוש עצמאי בהן, בלא קשר למפלס שתחתן.

"תכנית מס' כס/מק/415/י".  )2(

ברל  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
כצנלסון 46 - גוש 6431, חלקה 54 בשלמותה.

מטרת התכנית: תכנית זו נועדה לקבוע קווי בניין לבריכה,   
הרחבת  לצורך  לממ"ד  בניין  קו  מגורים,  לבית  בניין  קווי 
המיועד  במגרש  שחייה  בריכת  והקמת  הקיים,  הבית 

למגורים בבית פרטי קיים ברח' כצנלסון 46, כפר סבא.

יהיה  דרומי  צדי  בניין  קו  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
3.2 מ' במקום 3.50 מ' לפי טבלת זכויות והוראות בניה - 
 מצב מוצע; ב( קו בניין אחורי למגורים יהיה 6 מ' במקום 
9 מ' לפי טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע; ג( קו בניין 
אחורי לממ"ד יהיה 3.3 מ' לפי טבלת זכויות והוראות בניה 
- מצב מוצע; ד( קביעת הוראות בדבר קווי בניין לבריכה 
מצב   - בניה  והוראות  זכויות  טבלת  לפי  העזר  ולמבנה 
ובטיחות,  מוצע; ה( קביעת הוראות בדבר פיתוח המגרש 
לפי סעיף 4.1.2 בהוראות התכנית; ו( קביעת תנאים להיתרי 
בניה, לפי סעיף 6.1 בהוראות התכנית; ז( קביעת הוראות 

התכנית;  בהוראות   6.2 סעיף  לפי  סביבה,  איכות   בדבר 
 6.4 ח( קביעת הוראות בדבר תחזוקת הבריכה, לפי סעיף 

בהוראות התכנית.

"תכנית מס' כס/מק/23/500".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' הר תבור   
- גוש 6434, ח"ח 539, 566.

מטרת התכנית: שיפורים במערך התנועה.  

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

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

ברמה מפורטת מס' כס/מק/60/1/ב".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, אזור 60/80 
- גוש 6429, ח"ח 3, 4, 186.

בניה  זכויות  בהעברת  עוסקת  התכנית  התכנית:  מטרת 
)שטחים עיקריים( ממגרש למגרש באותה בעלות בתחום התכנית, 
וכן בשינויים קלים בקווי הבניין ובשינוי חלוקת הדירות הקטנות 

הנדרשת בין המגרשים, בלא שינוי מספרן הכולל.

עיקרי הוראות התכנית: א( הפחתת שטחי הבניה העיקריים 
והפחתת   ,186/4 למגרשים  והוספתם   186/5 במגרש  המותרים 
שטחי שירות במגרש 186/4 והוספתם למגרש 186/5; ב( הגדלת 
 ;186/4 במגרש  והפחתתן   186/5 במגרש  הקטנות  הדירות   מס' 
צדי  בניין  קו  הקטנת   ,102 שטח  בתא  הבניה  מרווחי  שינוי  ג( 
מ–6 מ' ל–5.40 מ', הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי באופן 
התשריט;  לפי  מ',   5 במקום  מ'   3 יהיה  למרפסות  הבניין   שקו 
ד( שינוי בשטח דירות קטנות והגדלתן עד 90 מ"ר לדירה, בלא 
שינוי בסך כל זכויות הבניה; ה( הגדלת שטחי קרקע צמודים 

לדירת גן.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 535.

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

לקהל.
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

ברמה מפורטת מס' כס/מק/37/1/ה".

הר  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תבור 106 - גוש 6434, חלקות 565, 592 בשלמותן, ח"ח 563.

מטרת התכנית: שינוי מיקום ופרופורציות מגרש המיועד 
למבני ציבור ולמוסד ספורט.

מגרשי  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוסד  ציבורי(  בניין  )שטח  שב"צ  פתוח(  ציבורי  )שטח  שצ"פ 
ספורט, בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( קביעת 

קו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2008 ובילקוט הפרסומים 5791, התשס"ח, עמ' 2630.

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

לקהל.

יהודה בן חמו 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מס' מד/מק/212/177", 

שינוי לתכנית מיתאר מקומית מר/מק/74/177.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ;643.486 :Y 201.397, ציר :X רעות, רח' מרום 24, קואורדינטות: ציר 

גוש 5289, חלקה 40.

מטרת התכנית: ניוד שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת 
אל מעל לכניסה הקובעת, ושינוי בינוי בדבר תכסית.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד 30 מ"ר שטח עיקרי מקומת 
 מרתף לקומת קרקע; ב( הגדלת תכסית מ–224 מ"ר ל–240 מ"ר; 
מ"ר  מ–140  מרבי  עיקרי  שטח  בדבר  בינוי  הוראות  שינוי  ג( 
ל–170 מ"ר; ד( הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי בעבור תוספת 

הבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה מודיעין, רח' תלתן 1, ת"ד 1, מודיעין, 
טל' 08-9726052. שעות קבלת קהל: מדור מידע תכנוני, עיריית 
 ,13.00-8.30 בשעות  ד',  א',  בימים   מודיעין-מכבים-רעות, 
העירייה.  באתר  למפורסם  בהתאם  או   ,17.00-13.00 ב',  וביום 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מפורטת מס' נס/מק/5/131", שינוי לתכנית   )1(
נס/2/1/ב,  נס/2/1,  נס/1/1,  לתכניות  בהתאם   נס/131, 

נס/מק/7/1, נס/תמא/35, נס/תמא/38, נס/תממ/21/3.

רח'  ציונה,  נס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רוטשילד 29 - גוש 3843, חלקות 12, 13 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות; ב( קביעת מבנה   
אחת  חזית  שימור  במקום  המבנה  וגג  חזיתות  לשימור 
בלבד; ג( תוספת 2 יחידות דיור ותוספת שטח לפי הוראות 

תכנית נס/131.

שינוי  נס/מק/157/א/1",  מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית   )2(
נס/2/1,  נס/1/1,  לתכניות  בהתאם  נס/מק/157,  לתכנית 

נס/2/1/ב, נס/מק/6/1, נס/תמא/38, נס/תממ/21/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' ראובן   
לרר 11 - גוש 3842, חלקות 21, 22, 42 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת עצים ומבנים לשימור;   
המגרשים;  בגבולות  שינוי  ג(  הקומות;  במס'  שינוי   ב( 
ד( שינוי בקווי בניין עיליים ותת–קרקעיים; ה( קביעת בינוי 
שירות  שטח  הגדלת  ז(  הבניה;  הוראות  קביעת  ו(  מנחה; 

לממ"דים לפי תקנות הג"א.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .08-9383810 טל'  ציונה,  נס   ,9 הבנים  רח'  ציונה,  נס  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז   ולבניה 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה נס ציונה  
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  נת/מק/17/554",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית נת/554.

 ,7934 גוש   - נתניה  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
חלקות 19, 82-80, 90 בשלמותן, ח"ח 88; גוש 7940, חלקות 22, 
115 בשלמותן, ח"ח 21; גוש 7945, ח"ח 9, 15; גוש 7946, ח"ח 12; 
גוש 8970, חלקות 39-1 בשלמותן; מגרש 12 בשלמותו מתכנית 

נת/554.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה שלא בהסכמת בעלים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

נת/מק/46/547".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' בן ציון, 
רח' אבן גבירול - גוש 8241, חלקה 40 בשלמותה, ח"ח 87.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1143.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נתניה,  ספיר,  קרית  התעשייה  אזור   ,6 הצורן  רח'  נתניה,  ולבניה 
טל' 09-8603170, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית "תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/מק/32/547", שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בילקוט 

הפרסומים 5209, התשס"ג, עמ' 3583.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' אבן עזרא 
- גוש 8242, ח"ח 92, 97, 246.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד ממגורים לשטח לבניין ציבורי, 
ביטול דרך קיימת וצירופה לחלקה.

בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הסכמת הבעלים; ב( הגדלת שטחים לצורכי ציבור; ג( קביעת 
הוראות בינוי וקווי בניין; ד( התכנית אינה באה להוסיף שטחים 

עיקריים ושטחי שירות על הקיים.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נתניה,  ספיר,  קרית  התעשייה  אזור   ,6 הצורן  רח'  נתניה,   ולבניה 
טל' 09-8603170, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' רנ/מק/131", צביקה קוממי, שינוי לתכנית רנ/מק/2/201/ג.

רח'  העין,  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מגדלי דוד 20/1 - גוש 5512, חלקה 48 בשלמותה; מגרש 3202 

בשלמותו.

מטרת התכנית: הרחבת שטח דירה ששטחה הכולל אינו 
עולה על 120 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3474.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה סיני 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' רצ/4/42/6/1", שינוי לתכניות רצ/1/1,   )1(
רצ/42/6/1, רצ/1/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יהודה לוי 16 - גוש 3932, חלקה 166 בשלמותה.

יח"ד  מ–7  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ג( שינוי  בניין כמסומן בתשריט;  קווי  ב( שינוי  יח"ד;  ל–9 
קווי בניין לצורך מרפסות פתוחות; ד( הקלה במס' קומות 

ושטחי בניה.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/3/18/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
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רצ18/22/1, כפיפות לתכנית רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חיים דוד הלוי - גוש 4247, חלקה 532 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת שימוש של תחנת תדלוק   
תדלוק  תחנת  בניית  בעבור  תעשייה  בייעוד  למגרש 

מדרגה ב.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/4/18/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/18/22/1, רצ/מק/33/1/1, רצ/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' רבי   
יהודה הנשיא - גוש 4247, חלקות 533, 534 בשלמותן, ח"ח 

.537 ,500 ,106

קווי  הבניה,  זכויות  הסדרת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבניין ותכסית למבנה מסחרי, על ידי: א( חלוקת זכויות 
הקומות;  מס'  הקטנת  ג(  תכסית;  שינוי  ב(  הקומות;   בין 

ד( הגדרת שטחי השירות; ה( איחוד וחלוקה.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/97/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
רצ/1/1, רצ/22/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון   
המזרח, רח' החבצלת 1 - גוש 4242, חלקה 39 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי הבניין לפי מצב קיים.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

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

לתכניות  שינוי  רצ/מק/2/83/6/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/150, רצ/מק/1/83/6/1, רצ/1/1, רצ/1/1/ג.

לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 14 חלקה   ,3930 גוש   - אברבנאל   ,32 העברי  הגדוד  רח' 

בשלמותה, ח"ח 15.

החלפת  ב(  וחלוקה;  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
יח"ד,   8 תוספת  ג(  ג';  מגורים  ואזור  השב"צ  בין   שטחים 
נוספות,  קומות  בעבור   5% תוספת  יח"ד,  ל–16  יח"ד  מ–8 
בלא שינוי בזכויות הבניה, תוספת 5% בעבור מעלית ו–6% 
בעבור תכנון; ד( קביעת קווי בניין; ה( הבלטת מרפסות עד 

1.50 מ' מקו בניין קדמי, 1.6 מ' מקו בניין אחורי.

 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1682.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/11/18/11/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1, רצ/18/11/ג, רצ/מק/5/18/11/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ז'בוטינסקי - גוש 3927, חלקה 235  לאה רבין 78, משולש 

בשלמותה.

שינוי  בלא  אחת,  יח"ד  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
חלקי  שני  בין  הבינוי  התאמת  לצורך  הבניה  באחוזי 

המגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5664.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/100/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/1/1, רצ/22/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון   
המזרח, רח' החבצלת 3 - גוש 4242, חלקה 38 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לפי מצב קיים.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1410.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/4/51/50/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
רצ/1/51/50/1.

נחלת  לציון,  ראשון  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
יהודה תיכונה - גוש 7374, חלקות 47-45 בשלמותן, ח"ח 

.41

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מעבר  הסדרת  לשם  הקיים  השצ"פ  פיצול  אף  הכולל 
לתשתיות, בלא שינוי בשטחי מגרשי המגורים ובלא שינוי 

בסך כל השטחים וייעודי הקרקע בתחום התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1682.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/14/196",  מס'  מיתאר  "תכנית   )5(
רצ/5/196, רצ/6/196.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 218 חלקה   ,6287 גוש   -  36  ,34 הקוקיה  רח'  הדרים,  נווה 

בשלמותה.

בניית  לצורך  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מרפסות מקורות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 955.

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

פתוחים לקהל.
דב צור 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  
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מרחב תכנון מקומי רחובות

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רח/מק/9/1103",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/1103, כפיפות לתכניות רח/163/א, רח/2000/ב/1, רח/

מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 5914,   
חלקות 139-2 בשלמותן.

במתחם  מגרשים  של  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת   
ציבורי  לשטח  ציבור  לבנייני  שטח  בין  בתכנית,  המסומן 
פתוח, למסחר ולדרך, בלא שינוי בשטחם; ב( שינוי בחלוקת 
שטחי הבניה הכוללים בתכנית, בלא שינוי בהיקף זכויות 

הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי חלוקת המגרשים, בלא   
שינוי בשטחים; ב( שינוי בחלוקת שטחי הבניה הכוללים 

בתכנית.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/1/28/2010/א", שינוי לתכניות   )2(
רח/2000/ב/1,  לתכנית  כפיפות  רח/2010,  רח/1/28/2010, 

רח/2000/ג/2, רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' הרצל 146 -   
גוש 3704, ח"ח 56, 57, מגרש 2 בשלמותו מתכנית 1/28/2010.

לכיוון דרום מ–4  בניין צדי  קו  א( שינוי  מטרת התכנית:   
בחלוקת  שינוי  ב(  ולמשרדים;  למגורים  מ'  ל–3.60  מ' 
כל  בלי לשנות את סך  שטחי הבניה המותרים בתכנית, 
השטח הכולל המותר לבניה בתכנית. אין כל שינוי בשאר 

הזכויות והוראות הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין צדי דרומי מ–4 מ'   
ל–3.60 מ' למגורים ולמשרדים; ב( שינוי בחלוקת שטחי הבניה 
משרדים  מ"ר   700 מסחר,  מ"ר   700 שבמקום  כך   המותרים, 
ו–2,975 מ"ר מגורים, סך הכל 4,375 מ"ר, ייבנו 700 מ"ר מסחר, 

491 מ"ר משרדים ו–3,183 מ"ר מגורים, סך הכל 4,375 מ"ר.

לתכניות  שינוי  רח/מק/3/2103/ט",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רח/3/2103, רח/6/223, כפיפות לתכנית רח/6/223/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, הרחובות דרך   
ירושלים ומגיני הגליל - גוש 3699, חלקה 349 בשלמותה; 

גוש 3700, חלקות 186, 455 בשלמותן, ח"ח 22, 456.

ורח' מגיני  ירושלים  מטרת התכנית: הרחבת דרכים ברח'   
הגליל, וקביעת קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: א( הרחבת דרכים; ב( קביעת קווי   
בניין.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

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

לתכניות  שינוי  רח/מק/2/1/2104",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/2000/ לתכניות  כפיפות  רח/2104/א,  רח/2000/ב/1, 
רח/ רח/מק/2000/ב/2,  רח/מק/1/2104,  רח/2104/ב,  ג/2, 

מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' לח"י 6, 8   
- גוש 3698, חלקה 379 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר כניסה חיצונית   
למרתף.

מחדר  למרתפים  דלתות  פתיחת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מדרגות משותף, כמפורט בנספח הבינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1985.

לתכניות  שינוי  רח/מק/3/1/2104",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח/2000/ לתכניות  כפיפות  רח/2104/א,  רח/2000/ב/1, 
רח/ רח/מק/2000/ב/2,  רח/מק/1/2104,  רח/2104/ב,  ג/2, 

מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

יובל,  שכ'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רח' דרך ירושלים 8, 10 - גוש 3698, חלקה 378 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר כניסה חיצונית   
למרתף.

מחדר  למרתפים  דלתות  פתיחת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מדרגות משותף, כמפורט בנספח הבינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1985.

ההולנדית,  רחובות  רח/מק/5/11",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
שינוי לתכנית רח/במ/11, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, 

רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4, רח/תמא/38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שכ' פרדס   
חלקות   ,5714 גוש   -  23  ,21  ,19 הצופים  הר  רח'  גאליה, 
בשלמותם  ו–205   204  ,203 מגרשים  בשלמותן;   114-112

מתכנית במ/11.

אחד  מגרש  יצירת  חלקות,   3 איחוד  א(  התכנית:  מטרת   
הפקעה   + מגרשים   3 במקום  מבנים   2 ייבנו  שבו  לבניה 
יח"ד   124 הכל  בסך  שיהיו  כך  יח"ד,  תוספת  ב(  לדרך; 
בשלושת המגרשים במקום 108 יח"ד; ג( תוספת קומות כך 
ניתן לבנות 15 קומות מעל קומת עמודים חלקית  שיהיה 
כפולה אשר מאפשרת הקמת דירות דופלקס גן. במקום 10 
קומות מעל קומת עמודים ומסחרי; ד( המרת שטחי המסחר 
בסך הכל 400 מ"ר למגורים, כך שסך כל שטחי המגורים 
יהיו 12,280 מ"ר; ה( שינוי בינוי; ו( לכל הדירות יהיה מיגון 

דירתי לפי הנחיות איגוד ערכים לאיכות הסביבה.

עיקרי הוראות התכנית: א( בניית 2 בניינים בני 15 קומות   
על גבי קומת עמודים חלקית כפולה אשר מאפשרת הקמת 
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דירות דופלקס גן + מרתף חניות ומחסנים. בכל בניין יהיו 
גבי עמודים בשטח של  על  ב( מרפסות מקורות  יח"ד;   62 
מקורה;  לא  למרפסת  שטח  מ"ר   10  + למרפסת  מ"ר   12 

ג( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5847, התשס"ח, עמ' 4653.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/800/ב/5/4", רח' ברנר 17, שינוי   )4(
רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/800/ב/1/4,  לתכנית 
רח/ רח/מק/800/ב/2/4,  רח/מק/2000/ב/3,  רח/2000/ג/2, 

תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' ברנר 17 -   
גוש 3701, חלקה 663 בשלמותה, ח"ח 664.

 6 בן  יח"ד   13 בן  בניין  ייבנה  המגרש  על  מטרת התכנית:   
קומות + קומה 7 חלקית על גבי קומת מרתף חניות חלקית 

+ קומת עמודים.

יח"ד  יח"ד, מ–12  עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס'   
המותרים;  עיקריים  בניה  בשטחי  שינוי  בלא  יח"ד,   ל–13 

ב( שינוי הוראות בינוי; ג( תוספת קומה שביעית חלקית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע, עמ' 2328.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392293, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
רע/מק/1003",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז 

שינוי לתכניות רע/308/1, רח/308/1א, רע/2000.

 ,6579 גוש  ומקומם: רעננה -  השטחים הכלולים בתכנית 
חלקה 833, ח"ח 832.

מטרת התכנית: א( שינוי מידות שב"צ על דרך של איחוד 
וחלוקה, בין חלקה 833 וח"ח 832; ב( חילופי שטחים בין מגרש 

בייעוד שב"צ ומגרש בייעוד שצ"פ, בלא שינוי כלל השטחים.

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

ולבניה רעננה, רח' השוק 6, רעננה, טל' 09-7610516.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
רע/184/1/ב,  רע/184/1,  לתכניות  שינוי  רע/מק/451/1",  מס' 

רע/2000.

רח'  מצפון  רעננה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמח"ל - גוש 7654, חלקה 91 בשלמותה.

מ';  ל–3  מ'  מ–6  אחורי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:   מטרת 
ב( שינוי קו בניין צדי מזרחי מ–3 מ' ל–0.0 מ'; ג( הגדלת תכסית 

קרקע מ–35% ל–41%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התש"ע, עמ' 2458.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,09-7610516 טל'  רעננה,   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה  לתכנון 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה רעננה  

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה גזר מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' גז/מק/17/5", 

שינוי לתכנית גז/10/5.

קואורדינטה  פדיה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
X640/700, קואורדינטה Y188/900; גוש 4757, חלקה 25; מגרש 

221; שטח התכנית: 515 מ"ר.

221, עם מגרש  וחלוקה של מגרש  מטרת התכנית: איחוד 
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח  בייעוד שטח ציבורי פתוח 

הכולל של כל ייעוד קרקע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה גזר, בית חשמונאי, ד"נ שמשון 99798, 

טל' 08-9274082.

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

שעליהן היא מסתמכת.
פטר וייס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גזר  
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  
שד/מק/38/290",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות הר/מק/10/290/כג, הר/20/290, תת"ל/15.

רמות  השרון,  דרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השבים - גוש 6452, חלקות 193, 391, 423 בשלמותן, ח"ח 79, 

.387 ,82

)ספורט  השחייה  בריכת  שטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ונופש(, על ידי שינוי מייעוד חקלאי א' לנופש וספורט.

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

מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

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

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית על ידי הוועדה המקומית 
 לפי סעיף 109 לחוק 

שם התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת חצרות 
משק בלא תוספת שטח

והבניה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מאשר  אני  הפנים,  שר  ידי  על  לי  שהואצלה  התשכ"ה-1965, 
לתכנית  שינוי  זמ/מק/3/106/598,  מס'  מפורטת  תכנית  את 

זמ/106/598, כפיפות לתכנית זמ/108/598.

חצרות  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
משק בלא תוספת שטח.

בלא  הראשית  בתכנית  שינויים  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תוספת שטח בניה, לפי הוראות תיקון 43 לחוק התכנון והבניה: 
א( שינוי בקווי בניה הקבועים בתכנית לחצרות משק; ב( ניוד 
עד 30 מ"ר מעליית גג לקומת קרקע לצורך הקמת חצרות משק 
לפי סעיף 62א א9; ג( במבנה שבו תוקם חצר המשק לא יהיה 
ניתן לבנות על הגג לפי תכנית זמ/108/598; ד( תנאי למתן היתר 
בניה לחצר משק, רישום הערה לפי סעיף 27 לחוק המקרקעין 
על הנכס האמור, בו יצוין כי לא יהיה ניתן לקבל היתר בניה 
הזכויות  של  חלקי  מימוש  גם  ה(  האמור;  בנכס  גג  לעליות 
כמימוש  ייחשב  משק,  חצרות  לנושא  זמ/108/598  מתכנית 

מלא.

מקום התכנית: גן יבנה. כולל גוש 544 )לפי תצ"ר 01/791(: 
 108  ,107  ,102-100  ,99  ,95-91  ,88-86  ,72-59 זמניות  חלקות 

)חלקי חלקות(.

 ,51  ,41  ,40  ,32-28  ,21  ,2 ח"ח   ,544 גוש  וחלקות:  גושים 
59-55, 63-61; גוש 564, ח"ח 106.

מלי חג'בי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

חמ/מק/27/153", שינוי לתכנית גז/במ/1/3.

 40 רח' הדקל  ומקומם: לפיד,  השטחים הכלולים בתכנית 
- גוש 5650 )חלק(, חלקה 51; מגרש 397.

תכסית  ושינוי  אחורי,  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
במגרש מס' 397, חלקה 51.

מ'  מ–6  בניין אחורי  קו  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
ל–3.75 מ'; ב( שינוי תכסית מ–30% ל–36.66%, בלא שינוי בסך 

כל זכויות הבניה.

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

ולבניה חבל מודיעין, רח' מודיעים, שהם, טל' 03-9722887.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

ולבניה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:

שינוי  חש/מק/37/12",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית חש/במ/104.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בצרה - גוש 7659,   
חלקה 111; שטח התכנית: 501 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי להקמת   
תנאי  הבטחת  ב(  התכנית;  בתחום  פרטית  שחייה  בריכת 
בריאות ואיכות סביבה; ג( קביעת הוראות תפעול לבריכת 
וכן  סביבתיות,  הפרעות  למנוע  כדי  הפרטית  השחייה 

עמידה בתנאי תברואה.

שינוי  חש/מק/25/21",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכניות חש/7/21, חש/10/10, חש/11/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר נטר - גוש 8966,   
חלקה 4; שטח התכנית: 22,298 מ"ר.
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בהוראות בינוי בנחלה   
בנחלה  אחד  ממבנה  עיקרי  מ"ר שטח   80 העברת  ידי  על 
זכויות הבניה המותרות,  כל  למבני שני, בלא שינוי בסך 
מבני  בין  מרחק  קביעת  ב(  מ"ר;   450 עיקרי  סך הכל שטח 

המגורים 0 או 5 מ' לפחות.

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

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

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

שינוי  חש/מק/33/12",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכניות מקומיות שגפ/81, משמ/46, חש/10/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בצרה - גוש 8976,   
ח"ח 46; שטח התכנית: 988 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( לקבוע הנחיות להקמת בריכת   
שחייה פרטית בתחום התכנית; ב( להבטיח תנאי בריאות 
השחייה  בריכת  הקמת  בעת  נאותים  סביבה  ואיכות 
השחייה  לבריכת  תפעול  הוראות  לקבוע  ג(  הפרטית; 
בתנאי  ולעמוד  סביבתיות  הפרעות  למנוע  כדי  הפרטית 

התברואה; ד( קביעת הוראות בינוי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5947, התשס"ט.

"תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/41/2", שינוי לתכניות   )2(
מקומיות חש/3/2, חש/4/2, חש/11/10, חש/10/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש   
8042, חלקה 22; גוש 7696, ח"ח 2; שטח התכנית: 14.721 דונם.

מבני  שני  בין  מרחק  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קביעת  ב(  מ';   5 או   0 בנחלה  לבניה  המותרים  מגורים 
בריכת  להקמת  הסביבה  ואיכות  תברואה  בינוי,  הוראות 
קביעת  ג(  בנחלה;  המגורים  אזור  בתחום  פרטית  שחייה 
הוראות תפעול למניעת מפגעי תברואה לאיכות הסביבה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6002, התש"ע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ממ/מק/1557", שינוי 

לתכניות ממ/1002/א, ממ/825.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, רח' החצב 
- גוש 3831, ח"ח 96, 99; גוש 3832, ח"ח 109, 110; גוש 3833, ח"ח 

1, 3, 26-23, 34; גוש 3834, ח"ח 1, 2.

מטרת התכנית: הרחבת דרך קיימת, רח' החצב, ל–20 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א( הרחבת רח' החצב מ–15 מ' עד 
20 מ'; ב( הסדרת מעגל תנועה בצומת עם רח' אליהו ופנייה 
לרח' הורד; ג( קביעת הוראות בדבר הפקעה ורישום הקרקעות; 
ד( סימון מבנים המיועדים להריסה וקביעת הוראות לגביהם; 

ה( הקטנת קו בניין קדמי מהדרך מ–7.50 מ' ל–5 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א', ג', ה', בשעות: 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  שבהם   12.00-8.00
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9302051 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

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

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

לתכנית  שינוי  ממ/מק/6/4005",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ממ/4005.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון, אמירים 22, 24,   
26 - גוש 6723, חלקות 273, 279, ח"ח 49.

וניוד  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת   
זכויות בניה.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( ניוד זכויות בניה, העברת שטח בניה עיקרי עד 
210 מ"ר בין שתי חלקות, בלא שינוי שטח בניה בסך הכל; 

ג( הריסת מבנים קיימים חורגים כתוצאה משינוי חלוקה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1684.

לתכניות  שינוי  ממ/מק/4169",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
שד/23/534, ממ/4031.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון, רח' הדס 7 -   
גוש 6683, חלקה 272; מגרש 1237.
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מטרת התכנית: קביעת קו בניין אחורי ל–8.50 מ' במקום 10 מ'.  

תוספת  ו/או  חדשה  בניה  כל  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניה תבוצע לפי קו בניין 10 מ' לפי תכנית מאושרת מס' 

ממ/4031.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע, עמ' 2322.

"תכנית מפורטת מס' ממ/מק/5168", שינוי לתכנית ממ/5024.  )3(

רח' דביר  גני תקוה,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
14, 16 - גוש 6720, חלקה 226.

מטרת התכנית: חלוקת חלקה בלא הסכמת הבעלים.  

בניה  מגרשי  ל–4  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הקלה  ג(  תשריט;  לפי  בניין  קווי  קביעת  ב(  למגורים; 
בתכסית המבנה; ד( הריסת חלקי מבנים קיימים החורגים 
לבניית  הוראות  קביעת  ה(  בתשריט;  להריסה  המסומנים 

חניה מקורה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע, עמ' 2329.

לתכניות  שינוי  ממ/מק/9137",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ממ)שד(2/1002, ממ/9001.

רח'  יאיר,  כוכב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הכרכום 7 - גוש 8917, חלקה 51; מגרש 880.

מטרת התכנית: התרת בניית בריכת שחייה ששטחה עד   
60 מ"ר.

לבריכת  בניין קדמי  קו  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית:   
קדמי  בניין  קו  שינוי  ב(  מ';   5  - הכרכום  לרח'  שחייה 
לבריכת שחייה לרח' הפרחים - 1.60 מ'; ג( קו בניין במפגש 
החזיתות יהיה מעבר ביניהם; ד( המרחק בין שפת הבריכה 
לבין בית המגורים יהיה מטר אחד לפחות; ה( הקמת מבנה 

עזר לבריכת שחייה - 5 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 307.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 
03-9302051, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  לוד  עמק  ולבניה 
על/מק/26/487",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכנית גז/3/487/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפריה - גוש 6837, 
חלקות 59, 60 בשלמותן.

הבעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:   מטרת 
פתוח;  ציבורי  שטח  חשבון  על  ציבור  למבני  שטח  הגדלת   ב( 

ג( שינוי קווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'   ,72915 חב"ד  כפר   ,15 ת"ד  לוד,  עמק  ולבניה   לתכנון 

.073-2230666

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

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

מס' על/מק/40/525", שינוי לתכנית גז/27/525א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר חב"ד - גוש 6273, 
 ,16-14 ח"ח   ,19-17  ,13-1 חלקות   ,6279 גוש   ;50  ,10  ,8  ,7 ח"ח 
22-20, 35; גוש 6280, חלקות 4-2, 45, ח"ח 1, 52; גוש 7196, ח"ח 

.137 ,136 ,133 ,124

בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
וצדיים  קדמיים  בניין  בקווי  ג( שינוי  דרך;  ב( הרחבת  בעלים; 

מ–5 מ' ל–3 מ' כמסומן בנספח הבינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'   ,72915 חב"ד  כפר   ,15 ת"ד  לוד,  עמק  ולבניה   לתכנון 

.073-2230666

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

שעליהן היא מסתמכת.

מנשה משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק לוד  
 

מרחב תכנון מקומי שורקות

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

והבניה, התשכ"ה-1965, מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' בר/מק/1/260", שינוי לתכנית בר/מק/260.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת ברנר - גוש 3798,   
חלקה 106.

התחנה  חנות  שטח  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי    
מ–32.5 מ"ר עד 130 מ"ר לפי תמא/18 לתחנת דלק מדרגה 
למטרות  לבניה  הכולל המותר  במסגרת השטח  וזאת  ב', 
עיקריות ובאותו ייעוד קרקע, ומכאן אין בשינוי המוצע 

כדי להגדיל ייעוד קרקע כלשהו בלמעלה מ–50%.
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"תכנית מיתאר מס' בר/מק/2/266", שינוי לתכנית בר/266.  )2(

 ,2645 גוש   - גבתון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 2; גוש 3657, חלקות 2, 175-5, 180, 188-185 בשלמותם; 
גוש 3679, חלקה 51 בשלמותה, ח"ח 15, 37, 38, 45-43, 50.

בלא  השטח  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הקנייניות  הזכויות  הסדרת  לצורך  הבעלים,  הסכמת 
רישום  בלשכת  המגרשים  רישום  ולצורך  המגרשים  של 
בחלקות  הרשומות  הנאה  זיקות  ביטול  ב(  המקרקעין; 
הקיימות ורישום זיקות ההנאה בהתאם לתכנית בר/266; 
ג( שינוי קווי בניין קדמי, צדי ואחורי בכל תחום התכנית, 

למעט קווי הבניין בגבול זכות דרך סטטוטורית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי 
לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
גבעת  דואר  ולבניה שורקות,  למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ההתנגדות  העתק   .08-9412714  ,08-9412991 טל'   ,60948 ברנר 
המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

קרית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמי יפרח  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שורקות  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
באישור שר הפנים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
1- הצ/מק  מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
235/5", שינוי לתכניות הצ/3/19, הצ/95/1-5, הצ/0/1-5, הצ/1/5, 

הצ/7/5, הצ/9/1-5, הצ/1-5/א, הצ/100/1-5א, הצ/200/1-5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד, רח' הכרמל, 
קואורדינטה מערב 250/192, 200/192 מזרח - Y, קואורדינטה 
דרום 550/684, 450/684, צפון - X; גוש 7799, חלקה 123; שטח 

התכנית: 1,263 מ"ר.

יחידת  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
דיור שניה במגרש מס' 2302/1, סך הכל 3 יח"ד בתחום התכנית, 

וכן שינוי הוראות בינוי ופיתוח.

הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המותרות לבניה בתחום חלקה 123, מיח"ד אחת במגרש 2302/1 
לשתי יח"ד, סך הכל שלוש יח"ד בתחום התכנית, בלא הגדלת 
סך כל השטחים העיקריים; ב( שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש 
מ–500  הצפיפות  והגדלת  בניין,  עליו  להקים  מינימלי שמותר 
דו–משפחתי;  בית  בעבור  מ"ר  ל–577  אחת  יח"ד  בעבור   מ"ר 
ג( שינוי קו בניין צדי מזרחי מ–0 ל–3 מ'; ד( שינוי הוראות בינוי 

ופיתוח הסדרי נגישות למגרשים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5936, התשס"ט, עמ' 3149.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  התעשיה  אזור  4ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8636012 טל'  נתניה, 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מרחבי שרונים

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

הצ/79/1-5ג,  הצ/מק/213/1-5א,  לתכניות  שינוי   ,"253/1-5
הצ/30/1-5,  הצ/79/1-5,  הצ/מק/131/1-5,  הצ/מק/213/1-5, 

הצ/200/1-5, הצ/7/7, הצ/5/7, הצ/7.

רח'  מונד,  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ;Y684.465 קואורדינטה   ,X192.460 קואורדינטה   ,49 הדקל 

גוש 7788, ח"ח 55, 60; שטח התכנית: 1.46 דונם.

מטרת התכנית: הגדלת תכסית קרקע + שינוי קו בניין לפי 
מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית 
קרקע  תכסית  הגדלת  ב(  אדריכליים;  עיצוב  או  בינוי  בדבר 
מ–51.0% )459 מ"ר( ל–64.45% )580 מ"ר(; ג( שינוי קו בניין חזית 

)חלקי( לפי מצב קיים מ–5 מ' ל–1.4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 885.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  התעשיה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8636012 טל'  נתניה, 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמדר אהרון נוחם  
יושבת ראש הוועדה המרחבית 	

לתכנון ולבניה שרונים  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

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

טה/מק/גנ/42/287", בהתאם לתכנית ג/11764.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15045, 
חלקה 40 בשלמותה, ח"ח 51.

בניית  לצורך  וצדי  אחורי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
חדר טרנספורמציה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 958.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבניה   לתכנון 
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טל' 04-6739526, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה טבריה  

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

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

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

 ,608  ,604 מגרשים  מק/כר/9/199",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית  שינוי  המזרחי,  התעשייה  אזור  וחלוקה,  איחוד 
ג/בת/199, תואמת לתכניות ג/13804, מק/כר/6/199, תיקון 

לתכנית מק/כר/7/199.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 18844,   
ח"ח 1, 16; גוש 18845, ח"ח 5; מגרשים 604 ו–608 בשלמותם 

מתכנית ג/בת/199.

 ,604 מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
608; ב( הזזת גבולות בין מגרשים 604 ו–608.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 886.

"תכנית מפורטת מס' מק/כר/1/10744", ביטול רח' סנונית   )2(
- אורט בראודה, שינוי לתכנית ג/10744.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 18984,   
חלקות 205, 209-207, 312 בשלמותן, ח"ח 84, 158, 164, 171, 
173, 174, 188-186, 190, 191, 204, 206, 306, 311; גוש 18986, 
143 בשלמותן,   ,142  ,139  ,114  ,106  ,63  ,61  ,60  ,52 חלקות 
ח"ח 69-67, 76, 107, 137; גוש 19066, חלקה 93 בשלמותה, 
ח"ח 92; גוש 19067, חלקות 171, 203 בשלמותן, ח"ח 162; 

גוש 19871, חלקות 20, 21 בשלמותן, ח"ח 28.

שטח  רצף  ליצירת  סנונית  רח'  ביטול  התכנית:  מטרת   
המיועד להרחבת המכללה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 3060.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה כרמיאל, שד' קק"ל 100, טל' 04-9085681, ובמשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עדי אלדר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נהריה  ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/83", שינוי 

לתכניות ג/10715, ג/851, ג/במ/103.

שמעון  רח'  נהריה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רייך - גוש 18170, חלקה 85 בשלמותה, ח"ח 88.

מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין: קו בניין צדי צפוני 3.5 מ' 
לסוכך הבד במקום 5 מ', קו בנין צדי דרומי 0.8 מ' במקום 5 מ'. 

הכל בהתאם למצב הקיים.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
אורן סודאי  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נהריה  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

מקומית מס' נצ/מק/1123", שינוי לתכנית ג/9000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16532, 
ח"ח 38.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין בעבור בניה קיימת לפי קו 
אדום מקוקוו בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.
עלי סלאם 	

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עכו

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

הצפון מופקדת "תכנית מס' עכ/מק/12".
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: המכללה האקדמית 
מנוף מצפון, האקואדוקט ממזרח, שכ'  מוסד  בין  גליל מערבי, 
 11  ,7 18019, חלקות  בגוש  8510, ממערב  ודרך  מגורים מדרום 

בשלמותן, ח"ח 1, 3, 6, 8.

לבין  בין שטח ספורט  א( החלפת שטחים  מטרת התכנית: 
שטח מוסד חינוכי; ב( איחוד וחלוקה בהסכמה; ג( הרחבת דרך; 

ד( שינוי בקווי בניין.

ספורט  משטח  ייעוד  החלפת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשטח  חינוכי  מוסד  משטח  לחינוך,  ציבור  ומוסדות  למבנים 

ספורט, ומשטח ספורט לדרך.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 המקומית לתכנון ולבניה עיריית עכו, רח' ויצמן 35, עכו 24100, 
טל' 04-9956111-2. שעות קבלת קהל: בימים א', ב', ג', בשעות 
את  ימציא  המתנגד   .18.00-16.00 בשעות  ג'  ביום   ,13.00-8.00
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

שמעון לנקרי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עכו  

מרחב תכנון מקומי צפת

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

צפ/מק/41", שינוי לתכנית ג/187.

 - א'  כנען  צפת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 13695, חלקה 194 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת לשטח בניה; ב( שינוי בקו בניין 
הקבוע בתכנית; ג( תוספת שטחי שירות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 287.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-6927465 50, צפת, טל'  ירושלים  רח'  ולבניה צפת,  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  הפנים,  הממשלה, משרד 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

אילן שוחט 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה צפת  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  אצבע  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' אג/

מק/136/5626", שינוי לתכנית מיתאר ג/5626.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש 13944, 
ח"ח 11, 16-13.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.

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

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
הגלילית,  חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע   ולבניה 
טל' 04-6800077. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
קרית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508.
בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  לתכנית  התנגדות 
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת.
שמואל לנקרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/18/10", שינוי לתכנית ג/12211.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17564, 
ח"ח 11-8, 38.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי בשטח ספורט, 
כפר מנדא.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/1/07", שינוי לתכנית ג/7823.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ביר אל מכסור - גוש 
12218, ח"ח 18; מגרש 18/1 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית במגרש 
18/1, ביר אל מכסור.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.12.2007 ובילקוט הפרסומים 5750, התשס"ח, עמ' 963.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

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

הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/150".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שער הגלבוע - גוש 
20752, ח"ח 3, 4.

בלי  למקום  ממקום  בניה  שטחי  ניוד  א(  התכנית:  מטרת 
לצורך  ואת שימושי הקרקע,  כל שטחי הבניה  סך  לשנות את 
הקמת תחנת טרנספורמציה; ב( ניוד מבנה שירותים; ג( ניוד חצר 
אירועים; ד( שיניים בפיתוח הכולל: שינויים בהסדרי התנועה, 

שינויים בחניות, שינויים באפס אבסולוטי של המבנים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 ,18120 גלבוע  ד"נ  הגלבוע,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6533252 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, קרית הממשלה, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גלבוע  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

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

הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/גמ/365/13725".

 - בטוף(  )אל  עוזיר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 17480 )מוסדר(, חלקות 25-23 בשלמותן.

כל  הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
הבעלים; ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; ג( שינוי הוראות 

בניה בדבר בינוי; ד( קביעת הבינוי והתשתיות במתחם.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת"ד 515, כפר תבור 15241, 
טל' רב קווי 04-6772333. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
קרית  ולבניה מחוז הצפון,  למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/198", שינוי לתכניות ג/3368,   )1(
ג/5241, כפיפות לתכנית ג/13000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אליעזר - גוש 13985,   
חלקה 17 בשלמותה; מגרש 62 בשלמותו מתכנית ג/5241.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי קווי בניין; ג( הגדלת מס' יחידות הדיור; ד( תוספת 

של 6% לזכויות הבניה.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/199", שינוי לתכניות ג/3866,   )2(
ג/5241, כפיפות לתכנית ג/13000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אליעזר - גוש   
34 בשלמותו מתכנית  18 בשלמותה; מגרש  13986, חלקה 

ג/5241.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי קווי בניין; ג( הגדלת מס' יחידות הדיור; ד( תוספת 

של 6% לזכויות הבניה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת"ד 90000, ראש פינה, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372 טל' 
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים

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

לתכנית  תואמת  גע/מק/164",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/10536, משלימה את תכנית ג/6066.

גוש   - כח  צומת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
13499, ח"ח 3; גוש 13503, ח"ח 29.

לפי  תדלוק  תחנת  הקמת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הוראות תכנית מפורטת ג/6066; ב( הסדרת מערכת תנועה 
אזורית  מועצה  מתחם  תדלוק,  לתחנת  המיועד  לאזור 

מבואות החרמון ואזור תעשייה מבח"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.10.2008 ובילקוט הפרסומים 6088, התש"ע, עמ' 2982.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/193", שינוי לתכנית ג/14385.  )2(

 208 נפתלי  רמות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
- גוש 13655, ח"ח 86, 124; מגרש 208 בשלמותו מתכנית 

ג/14385.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית   
ג/14385.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ט, עמ' 4958.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

גע/מק/029", שינוי לתכנית ג/9489.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יובל, מנחם ציון 
- גוש 13237, ח"ח 141; מגרש 16 בשלמותו מתכנית ג/9489.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5019, התשס"א, עמ' 4074.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
04-6816372, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, ת"ד 595, טל' 04-6508508, 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  התחתון  הגליל  ולבניה  לתכנון 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/
מק/3/8718", שינוי לתכנית ג/8718, כפיפות לתכניות תמא/34/

ב/4, תמא35, תממ2/9.

גוש   - חיטים  ומקומם: כפר  השטחים הכלולים בתכנית 
מתכנית  בשלמותו   185 מגרש  בשלמותה;   9 חלקה   ,15342

ג/8718.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי הבניין קדמי, צדי 
לאפשר  כדי  בינוי אדריכלי  בדבר  בהוראות  שינוי  ב(  ואחורי; 
מבנה  בתחום  בלבד שלא  חופשי  מקצוע  לבעל  בניית  משרד 

המגורים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
.04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל   ולבניה 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
לחוק התכנון   117 לסעיף  הודעה, בהתאם  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' 
גת/מק/2/5361", תכנית לשינוי מיקום אזור מגורים בנחלה 
כפיפות  ג/5361,  לתכנית  שינוי  הזורעים,  מושב   ,37 מס' 

לתכניות ג/10988, ג/13618.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב הזורעים - גוש 
15273, ח"ח 44, 50, 51, 54; מגרש 37 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בלא שינוי בשטח 
הכולל של כל ייעוד, ושינוי בקו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1149.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד"נ גליל תחתון, טל' 04-6628210,

ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
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מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17511 עילית  נצרת  הממשלה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מוטי דותן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שג/מק/08/10",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית מאושרת ג/7458.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18566, 
חלקה 188 בשלמותה.

בניה  בעבור  הבניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
שינוי  כל  על  הבניה.  בזכויות  שינוי  בלא   188 בחלקה  קיימת 
עתידי יחולו הוראות התכנית המאושרת, קווי הבניין בהתאם 

לתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 
ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
טל'  נצרת עילית,  ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595,   המחוזית לתכנון 

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.
סמיר והבה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/13/54", שינוי לתכנית גבמ54.  )1(

גוש   - עדשים  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
16890, ח"ח 4; גוש 16891, ח"ח 2.

מגרשים  בין  גבולות  הסדרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
על ידי איחוד וחלוקה מחדש בלא שינוי בסך כל השטח 

המאושר; ב( שינוי בקווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/14/54", שינוי לתכנית גבמ54.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל עדשים - גוש 16890,   
ח"ח 2.

וחלוקה מחדש לצורך  עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד   
הסדרת גבולות בין מגרשים; ב( שינויים בקווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/15/54", שינוי לתכנית גבמ54.  )3(

גוש   - עדשים  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
16890, ח"ח 1.

והסדרת  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
גבולות בין מגרשים; ב( שינוי בקווי בניין.

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

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

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

מק/ לתכנית  שינוי  מק/יז/04/3",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
יז/02/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גניגר.  

 29 במגרשים  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ו–30.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 298.

לתכנית  שינוי  מק/יז/02/12466",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12466.

 ,23245 גוש   - גזית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 2.

החלפת   - וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שטחים; ב( חלוקה למגרשים וקביעת גודל מגרש מינימלי; 

ג( שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1418.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
טל' 04-6429660, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

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

לתכנית  שינוי  ג/לג/79/08/4014",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/4014, בהתאם לתכניות ג/12907, ג/6761.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש 19383,   
ח"ח 33.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בניין בהתאם למסומן   
בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3864.

לתכניות  שינוי  גלג/6/09/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12906, ג/6671, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19270,   
חלקות 19, 20 בשלמותן.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( הקטנת גודל מגרש מינימלי; ג( שינוי קווי בניין והגדלת 

תכסית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1150.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מנחם עירון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 9/מע/מק/38/6485", שינוי לתכנית 9/ג/6485.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משהד - גוש 17469,   
ח"ח 67, 68.

 .3 במקום   0 בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 הוראה זו תתבטל עם פירוק התוספת עם גג רעפים על קו 0; 

ב( הגדלת תכסית קרקע ל–55% במקום 42%.

"תכנית מס' 9/מע/מק/40/6485", שינוי לתכנית 9/ג/6485.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משהד - גוש 17468,   
ח"ח 47; מגרש 47/14.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' קומות; ב( הגדלת   
העברת  ד(  וצדי;  קדמי  בניין  קו  הקטנת  ג(  מבנה;  גובה 
אחוזי בניה מעיקרי לשטחי שירות במסגרת סך כל אחוזי 

בניה מותרים; ה( הגדלת תכסית ל–46%.

"תכנית מס' 3/מע/מק/36/7215", שינוי לתכנית 3/ג/7215.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17483,   
 35  ,34 חלקות   ,17501 גוש   ;32 ח"ח   ,17485 גוש   ;5 ח"ח 

בשלמותן, ח"ח 83.

עיקרי הוראות התכנית: א( הרחבת דרך; ב( הסדרת תוואי   
דרך קיימת; ג( איחוד וחלוקה בלא הסכמה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

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

"תכנית מס' 9/מע/מק/37/6485", שינוי לתכנית 9/ג/8837.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משהד - גוש 17469,   
ח"ח 42, 49, 74.

למגרשים  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
כיסוי  הגדלת  ג(  בניין;  קווי  שינוי  ב(  הבעלים;  בהסכמת 

קרקע 53% במקום 42%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 962.

"תכנית מס' 2/מע/מק/47/8156", שינוי לתכנית 2/ג/8156.  )2(

גוש   - ישי  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
11183, ח"ח 34.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח למבני ציבור.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.5.2007 ובילקוט הפרסומים 5683, התשס"ז, עמ' 3245.

"תכנית מס' 8/מע/מק/86/8588", שינוי לתכנית 8/ג/8588.  )3(

גוש   - כנא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17394, ח"ח 35; מגרשים 46, 47.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין צדי וקדמי;   
ב( קביעת הוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 888.

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

פתוחים לקהל.

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  
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מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

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

מג/מק-8/2007", שינוי לתכנית ג/11098.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סמיע - גוש 19202, 
ח"ח 73.

 :73/1 במגרש  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות   עיקרי 
לפי  צפוני(  )צד  צדי  ב(  תשריט;  לפי  מזרחי(  )צד  אחורי  א( 
תשריט; ג( קדמי )צד צפון מערב( מ–3 מ' ל–0 )קו בניין צדי בצד 

שצ"פ 0 מ'(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ט, עמ' 4959.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9979659 טל'  מעונה,  מושב  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אלי שמחון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית נקודתית מס' מנ/מק/1409", שינוי 

לתכנית ג/11088.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש - גוש 19471, 
ח"ח 13, 44.

ציבור: למבני  צדיים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בעבור  מ',   2.8 למזרח  מגורים  כלפי  מ',   0 למערב  שצ"פ  כלפי 
בעבור  מ'   0 ומדרום  מצפון  דרכים  כלפי  מ',   0 למזרח  מצללה 

סככות גן בלבד; ב( שינוי גודל מגרש מינימלי למבנה ציבור.

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

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק/1/11971", שינוי 

לתכנית ג/11971.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כישור - גוש 18909, 
ח"ח 32, 33.

הוראות  לקבוע  ב(  בניין;  קווי  לקבוע  א(  התכנית:  מטרת 
בניה בדבר גובה המבנים בהוראות תכנית זו.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה משגב, אזור תעשייה תרדיון, משגב, טל' 04-9990102. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
רון שני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת 
הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' שג/מק/38/05", שינוי 

לתכנית מאושרת ג/6957.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18581, 
חלקה 15 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך לפי מצב קיים 
כל  בסך  שינוי  בלא  בעלי הקרקע  כל  בפועל בהסכמת  בשטח 

השטחים המיועדים לכל ייעוד, ושינוי רוזטה לפי מצב קיים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 
ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
טל'  נצרת עילית,  ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595,   המחוזית לתכנון 

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
"תכנית מפורטת מס' 2/ והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור 
/2  ,214/03/2 מס'  מפורטות  לתכניות  וכפיפות  שינוי  מק/437", 
מק/417 על כל הוראותיה, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שחמון, רובע 6, 
תאי שטח 399-392, 434-405; שטח התכנית: 16.026 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין בתאי שטח 
הקובעת  לכניסה  מתחת  קומה  תוספת  ב(   ;434-405  ,399-392
בינוי  בדבר  בהוראות  שינוי  ג(   ;434-405  ,399-392 שטח  בתאי 
באזור מגורים א' ובכללם שינוי תכסית מרבית, ביטול ההנחיה 
לביצוע פאטיו בתאי שטח 399-392, 434-405; ד( העברת זכויות 
בניה למטרות עיקריות מעל לכניסה הקובעת אל מתחת לכניסה 

הקובעת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4496.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-6367114 טל'   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  אילת,  ולבניה  לתכנון 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
וכל   ,08-6263820 טל'   ,84100 שבע  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקוה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
יפתח מזרחי 	

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי אשדוד

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

מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' 3/מק/2233", שינוי לתכניות 3/במ/1/30,   )1(
90/101/02/3א, ד/313, כפיפות לתכניות 3/במ/30, תמא22.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע י"ג, שד'   
גוש   ;20  ,17  ,16  ,6  ,2 ח"ח   ,2014 גוש   - ורח' אלטלנה  רבין 
 2015, ח"ח 30; גוש 2022, ח"ח 4; גוש 2393, ח"ח 35; גוש 2396, 

ח"ח 76; גוש 2815, ח"ח 40; שטח התכנית 57.220 דונם.

מטרת התכנית: חיבור דרכים דרך הרחובות רבין ואלטלנה:  
 א( שינוי תוואי החיבור בין דרכים ראשיות אלטלנה ורבין; 

ב( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי תוואי מאושר של החיבור   
בין הכבישים העורקיים אלטלנה ורבין העוקפים את רובע 
לפי  ובאזור החיץ,  י"ג בהתחשב בשטחי הדיונה הגדולה 
ולפי  )ד/2000(  אשדוד  מיתאר  לתכנית  הרוויזיה  תכנית 
בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ב(  התקפה;  התב"ע  הוראות 

בעלים; ג( קביעת תנאים למתן היתר.

"תכנית מפורטת מס' 3/מק/2242", שינוי לתכנית 3/מק/2179,   )2(
כפיפות לתכניות 11/113/03/3, 85/101/02/3, 62/101/02/3, 

.101/02/3 ,35/101/02/3 ,98/101/02/3 ,96/101/02/3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, קרית מע"ר   
דרום, - גוש 2019, ח"ח 33, 35; גוש 2020, ח"ח 38; גוש 2072, 
1; שטח התכנית: 112  73; גוש 2304, ח"ח   ,61  ,60  ,14 ח"ח 

דונם.

המותרים  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
לבניה;  המותר  הכולל  כל השטח  סך  שינוי  בלא   בתכנית 
ב( שינוי מס' יחידות דיור בין המגרשים בלא הגדלת סך כל 

השטחים למטרות עיקריות; ג( שינוי במספר קומות.

עיקרי הוראות התכנית: א( העברת יח"ד וזכויות בניה בין   
מגרשים; ב( שינוי גובה המבנים - שינוי בינוי; ג( קביעת 

זכויות ומגבלות בניה; ד( קביעת תנאים למתן היתרים.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, 
הוועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי 
ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, אשדוד, 
ההתנגדות  העתק   .08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל' 
 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, 

רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שינוי  5/מק/2508",  מס'  "תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבניה 

לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' יוסף 
הרמלין 2, שכ' רמות ד' - גוש 38390.

מטרת התכנית: שינוי בהוראת תכנית, מגרש מס' 108, חד–
משפחתי בודד, אזור מגורים א' )בנה ביתך(, על ידי: א( הגדלת 
המיועדים  מ"ר   7( שירות  שטח  העברת  ידי  על  מרתף  שטח 
 לממ"ד( ממעל הכניסה הקובעת אל מתחת הכניסה הקובעת: 
ב( הסדרת קווי בניין במגרש לפי הקיים בשטח; ג( שינוי הוראות 

בדבר בינוי לגבי צורת הגגות.

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

באר שבע, טל' 08-6463656.

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

שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
5/מק/2488",  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

שינוי לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות ד', 
רח' אהרון יריב 5 - גוש 38390 )בהסדר(.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית מגרש מס' 88, חד–
משפחתי, אזור מגורים א', )בנה ביתך(, על ידי: א( שינוי הוראות 
מתן  תוך  הגג  צורת  שינוי   .1 האלה:  בנושאים  בינוי  בדבר 
אפשרות לגג שטוח או רעפים או שילוב ביניהם, ושינוי גובהו; 
2( בניית בית חד–קומתי במקום דו–קומתי; 3( שינוי צורה, חומר 
וגובה הגדרות והמעקה; ב( שינוי קו בניין קדמי בעבור בריכת 
מ'  מ–5  אחורי  בניין  קו  שינוי  ג(  אחד;  למטר  מ'  מ–5   שחייה 

ל–4.7 מ'; ד( הגדלת תכסית מרבית מ–237 מ' ל–280 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 891.

רוביק דנילוביץ' 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

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

22/מק/2037", שינוי לתכנית 22/במ/46.

קרית  שכ'  נתיבות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מנחם - גוש 100279, ח"ח 1; מגרש 430.

בניה,  הנחיות  בקביעת  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושינוי קווי בניין למגרש מס' 430.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
.10.2.2006

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,08-9938735 טל'  נתיבות,   ,4 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבניה 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יחיאל זהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון ולבניה רהט ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
17/מק/2201",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז 
לתכניות  כפיפות   ,354/03/17 17/מק/2155,  לתכניות  שינוי 

.402/02/17 ,15/223/02/17

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ' 27, 66 - גוש 
100488, חלקה 16 בשלמותה; שומה 48, בני שמעון, 1 בחלק.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין לפי המסומן 
 -  3 יהיה   67 מגרש  מכיוון  צדי  בניין  קו  והמתואר בתשריט: 
2.6 מ', קו בניין קדמי מכיוון הכביש יהיה 5 מ', קו בניין צדי 

מכיוון מגרש 65 יהיה 3 מ', קו בניין אחורי יהיה 5 - 3.90 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 .08-9914930 טל'  רהט,   ,8 ת"ד  רהט,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
טל'  שבע,  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז   ולבניה 

.08-6263791

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

שעליהן היא מסתמכת.

פאיז אבו צהיבאן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רהט  

מרחב תכנון מקומי רמת הנגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמת הנגב מופקדת "תכנית מפורטת מס' 20/מק/3034", 

שינוי לתכניות 8/120/02/20א, מק/3020/20.

ומקומם: רמת הנגב, מדרשת  השטחים הכלולים בתכנית 
בן גוריון - גוש 39023; מגרש מגורים מס' 187; שטח התכנית: 

720 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין במגרש.

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

לתכנון ולבניה רמת נגב, ד"נ חלוצה, טל' 08-6564129.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת הנגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
 ,2/120/02/20 מפורטות  לתכניות  שינוי  20/מק/3032",  מס' 

.9/120/02/20

ומקומם: רמת הנגב, מדרשת  השטחים הכלולים בתכנית 
בן גוריון - גוש 39023; שטח התכנית 110,413 מ"ר.
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מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקת מגרשים; ב( שינוי בקו 
בניין; ג( שינוי בהוראות תכנית לפי תכנית בדבר בינוי ושינוי 

מס' הקומות ותכסית הבניה המותרת.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5999, התשס"ט, עמ' 5833.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכל   ,08-6564129 טל'  חלוצה,  ד"נ  נגב,  רמת  ולבניה  לתכנון 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

שמוליק ריפמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת הנגב  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

ולבניה שמעונים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' 7/מק/2128", שינוי לתכנית 8/234/03/7.  )1(

גוש   - גבעולים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
100357 לא מוסדר.

לצד  בניין  בקו  נקודתי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
נקודתי בקו  ב( שינוי  מ';   3 מ' במקום   2.66 147 עד  מגרש 

בניין לצד מגרש 145 עד 1.86 מ' במקום 3 מ'.

לתכנית  שינוי  7/מק/2547",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
318/03/7א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה בנגב, שכ' 4   
- גוש 100529, חלקה 68, ח"ח 199, 203; מגרש 72.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין כמסומן בתשריט.  

"תכנית מפורטת מס' 7/מק/2551", שינוי לתכנית 317/03/7.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה בנגב, שכ' 5   
- גוש 100528, חלקה 65 בשלמותה, מגרש 138.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין צדי ימני וצדי   
שמאלי כמסומן בתשריט; ב( תשריט חלוקה ממגרש 1 ל–2 

.B138–ו A138 מגרשים

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, רח' קק"ל 139, בית ידיעות 
את  ימציא  המתנגד   .08-6230966 טל'  שבע,  באר  אחרונות, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק 
שבע,  באר  אחרונות,  ידיעות  בית   ,139 קק"ל  רח'   שמעונים, 

טל' 08-6230966.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שמעונים  

מרחב תכנון מקומי שקמים

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

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

"תכנית מקומית מס' 6/מק/2121", שינוי בדרך לפי תכנית   )1(
מס' 2/120/03/6.

גוש   - זיקים  קיבוץ  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
2832, ח"ח 2, 3, 6.

בלא  דרך,  בתוואי  נקודתי  הוראות התכנית: שינוי  עיקרי   
שינוי בזכויות הבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע.

"תכנית מקומית מס' 6/מק/2127", שינוי לתכניות 135/03/6,   )2(
6/מק/2056.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ כפר מנחם -   
גוש 2707, חלקות 5, 7, 16, 18, 22, 26, ח"ח 17, 20, 21, 26.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות אדריכליות בדבר   
תכסית, בניה בקיר משותף, וכן שינוי בקווי בניין. אין שינוי 

בזכויות הבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705, וכן במשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263795 טל'   ,84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שקמים  

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
10/מק/1035",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  תמר  ולבניה 
כפיפות ושינוי לתכניות תממ/4/14, 100/02/10, 33/100/02/10, 

35/100/02/10, 10/מק/1016, 10/מק/1030.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מפעל רותם אמפרט, 
קואורדינטה X: 219.450, קואורדינטה Y: 552.500; גוש 100116, 

ח"ח 1.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין לדרך 258, מ–100 מ' ל–65 מ' 
כדי לאפשר הקמת סוללות לבריכות.

שינוי  בלא  בניין  קווי  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בזכויות הבניה, הנחיות בניה, תנאים למתן היתר בניה, הוראות 

בדבר תשתיות.

היתרים והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
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פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
ד"נ  זוהר,  נווה  תמר,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
ים המלח, טל' 08-6688841. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, 

משרד הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263781.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תמר

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

10/מק/1026", שינוי לתכנית 4/112/02/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נווה זוהר, קואורדינטה 
בהתאם   26-1 מגרשים   ;561.875  :Y קואורדינטה   ,234.875  :X

לתכנית 4/112/02/10; גוש 100146, ח"ח 2, 6.

מטרת התכנית: עדכון המסגרת התכנונית להמשך פיתוח 
אזור תעשייה ומלאכה זעירה, נווה זוהר.

ואופן  המגרשים  מיקום  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
על  החדש,  לתכנון  בהתאם  התנועה  מערך  שינוי  חלוקתם, 
דרך;  הרחבת  ג(  תכסית;  שינוי  ב(  וחלוקה;  איחוד  א(   ידי: 
שטחי  חלוקת  שינוי  ה(  בתשריט;  כמסומן  בניין  בקו  שינוי  ד( 

הבניה בתכנית.

היתרים והרשאות: תכנית המהווה שינוי לתכנית שממנה 
ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5972, התשס"ט, עמ' 4651.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה תמר, נווה זוהר, ד"נ ים המלח, טל' 08-6688841, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית 
הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ליטבינוף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה תמר  

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

טורנטק בע"מ 
)ח"פ  51-405454-3(

)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 5.8.2010 בשעה 18.00, אצל עו"ד מנחם שויד, קניון עזריאלי, רח' 
ערער 9, בית שמעון, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דינה דומוב, מפרקת

ליאור דנט בע"מ
)ח"פ 51-390800-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.5.2010, התקבלה החלטה 
חיל  מרח'  נחמני,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השריון 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור נחמני, מפרק

ליאור דנט בע"מ 
)ח"פ  51-390800-4(

)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 
 ,1 חיל השריון  ברח'   ,9.00 9.8.2010, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ראשון  לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ליאור נחמני, מפרק

ירון ייני יועצי ניהול בע"מ 
)ח"פ  51-188753-1(

)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 
 ,5 עזריאלי  מרכז  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,10.8.2010 ביום 
מגדל מרובע, קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גל חת, עו"ד, מפרק

סופר חצות וחצי ג' - 1997 בע"מ 
)ח"פ  51-255802-4(

)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 
 ,18 טרכטנברג  ברח'   ,9.00 10.8.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
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ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               משה מרסיאנו, מפרק

פקר קאי קפה בע"מ 
)ח"פ  51-371591-2(

)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 10.8.2010 בשעה 18.00, במשרדי החברה, רח' 
שילה 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ג'ודי פקר, מפרקת

פולדמיר הנדסה בע"מ 
)ח"פ  51-328912-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.8.2010, בשעה 10.00, במשרדי חברת פולדמיר בנין 
)1986( בע"מ, רח' מרבד הקסמים 8, גדרה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יורי מוסקוביץ, מפרק

פלפלים נאות בע"מ 
)ח"פ  51-370837-0(

)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 10.8.2010, בשעה 11.00, במשרדי החברה, עין 
יהב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

בייאנג'ין בע"מ 
)ח"פ  51-394802-6(

)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 10.8.2010, בשעה 10.00, אצל עו"ד אייל יצחקי, רח' 

הלל יפה 28, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אייל יצחקי, עו"ד, מפרק

3 פאן אחזקות )1999( בע"מ 
)ח"פ  51-277094-2(

)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 
 ,5 עזריאלי  מרכז  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,10.8.2010 ביום 
מגדל מרובע, קומה 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גיל לברון, עו"ד, מפרק

אלמצרי חברה לבניה ופיתוח בע"מ 
)ח"פ  51-192798-0(

)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 10.8.2010, בשעה 10.00, ברח' אלמדינה, כפר 
קאסם,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עאמר עאדל, מפרק

אספרנצה בע"מ 
)ח"פ  51-133553-1(

)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 
החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,11.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
במושב עין יהב 52, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

אל אמינה בע"מ 
)ח"פ  51-338870-2(

)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 
החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,12.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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במושב עין יהב 52, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חגי אשלגי, עו"ד, מפרק

ששת כח אדם בע"מ 
)ח"פ  51-223647-2(

)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 15.8.2010, בשעה 11.00, ברח' השקמה 5, רמת 
השרון 47218, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ברנדיס אנטול, מפרק

ת.ו.ל.ב תכנון ופיקוח להנדסת בנין בע"מ 
)ח"פ  51-037940-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.8.2010, בשעה 10.00, במשרד החברה, רח' 
שטרוק 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אברהם פודלובני, מפרק

קדו סטייל בע"מ 
)ח"פ  51-135269-2(

)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 15.8.2010, בשעה 10.00, ברח'  204/6, פסגות 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נצרת,   ,10 הרים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שומר אודית, מפרק

מ. שרף יועצים בע"מ 
)ח"פ  51-387936-1(

)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 15.8.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, 

רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

אשל שובל תוכנה ומיחשוב בע"מ 
)ח"פ  51-279942-0(

)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 15.8.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                                שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

ב.ד מכולות ומבנים בע"מ 
)ח"פ  51-343116-3(

)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 
רח'  9.00, אצל המפרקת,  15.8.2010, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בארט 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה בן–דוד, רו"ח, מפרקת

קיי.ג'י.אמ. שיווק וסחר מקוון בע"מ 
)ח"פ  51-383401-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גולן, גולדשמידט 
ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דניאל קורן, מפרק

דילים - נט בע"מ 
)ח"פ  51-293240-1(

)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 
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תתכנס ביום 15.8.2010, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' צמרות 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,46424 הרצליה   ,103/6
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד ליטבק, מפרק

 מועדון הספורט רמת אפעל - חברה לתועלת
הציבור בע"מ 

)ח"פ  51-347185-4(

)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 16.8.2010, בשעה 10.00, ברח' השיטה 4, רמת 
אפעל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מודי אשכנזי, מפרק

 סוכנות רכב - עופרים נתניה בע"מ 
)ח"פ  51-248182-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הגדוד 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביחיל,  מושב  העברי, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ורד שקד, מפרקת

הצברים להקת מחול בע"מ 
)ח"פ  51-195755-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   18.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האלה, הר אדר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיימי יעקב, מפרק

סיטקו בע"מ 
)ח"פ  51-049815-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

תתכנס ביום 19.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אבני חנוך, מפרק

אירודן טכנולוגיות תוכנה בע"מ 
)ח"פ  51-221014-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי בן–יוסף, רו"ח, מפרק

ספוטלייט קלאב בע"מ 
)ח"פ  51-433167-7(

)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 19.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
ירושלים, לשם הגשת דוח  יפו 97, מרכז כלל, משרד 823,  רח' 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                              נילי אבן חן, מפרקת

ד.כ. גן טרופי אילת בע"מ 
)ח"פ  51-271242-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד כהן, מפרק

אקי )מ.א.( - ניהול פרוייקטים בע"מ 
)ח"פ  51-334068-7(

)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 
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תתכנס ביום 19.8.2010 בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,97/823 יפו  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב אברהמס, עו"ד, מפרק

מנדל משה בע"מ 
)ח"פ  51-301718-6(

)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 
יעקב,  זכרון   ,3 היין  ברח'   ,9.00 בשעה   22.8.2010 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רלי ארביב, עו"ד, מפרקת

היי-פרי בע"מ 
)ח"פ  51-380444-3(

)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 22.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, קיבוץ 
סופי של המפרק,  דוח  12210, לשם הגשת  מיקוד  גלעדי,  כפר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אורי מר חיים, מפרק

פ.י. שלג אחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-340632-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   22.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
השקמה 18, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ישראל דוד, מפרק

פורום אופרה ישראל בע"מ 
)ח"פ  51-266000-2(

)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 24.8.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' שנקר 
14, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי וולובלסקי, עו"ד, מפרק

מ.ת.מ. מוטורס מימון )2005( בע"מ 
)ח"פ  51-364210-8(

)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 
תתכנס ביום 24.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך הים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,175
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אהרון מזרחי, מפרק

ש.ל. הנשיא מרכז הרכב בע"מ 
)ח"פ  51-264849-4(

)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 24.8.2010 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חדרה,   ,30 לילינבלום 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               איריס לוי, מפרקת

המרכז לעיצוב נוף וגן - ה.ל.נ.ו. בע"מ 
)ח"פ  51-158049-0(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   24.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גרינבוים 37, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יעקב חלווה, מפרק

ווירלס איי פי בע"מ 
)ח"פ  51-236023-1(

)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 



3655 ילקוט הפרסומים 6103, י"ט בתמוז התש"ע, 1.7.2010

דין  עורכי  במשרד   ,17.00 25.8.2010 בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
בן דרור, סטרטינר, ברוך, גביש, רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, 
קומה 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               לסלי סנילק, מפרק

איתן מחשבים בע"מ 
)ח"פ  51-264096-2(

)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 29.8.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,33 הנמל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רועי פלר, עו"ד, מפרק

 

הים הכחול החזקות נאמנות עבור לקוחות בע"מ 
)ח"פ  51-295652-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.8.2010 בשעה 12.00, במשרד עו"ד עופר 
אבנון עופר ושות', רח' הירקון 113, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דן אבנון, מפרק

 וי.אל.ג'י.אס. השקעות בע"מ 
)ח"פ  51-383103-2(

)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 30.8.2010 בשעה 10.00, במשרד עו"ד חיים 
אהרון, רח' אבא הלל 7, רמת גן 52522, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                               גדעון מיצ'וניק, מפרק

 ביוארט בע"מ 
)ח"פ  51-401207-9(

)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 1.9.2010 בשעה 12.00, במשרד המפרק, שד' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 הרצל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אבי אורן, עו"ד, מפרק

 נובה ייעוץ והשקעות בע"מ 
)ח"פ  51-383961-3(

)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 1.9.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, שד' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,1 הרצל 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אבי אורן, עו"ד, מפרק

 פיפל אינטראקטיב בע"מ 
)ח"פ  51-381430-1(

)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 1.9.2010 בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' דיזנגוף 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  על,  מגדל   ,50
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד חלפון, עו"ד, מפרק

 נדין חברה לשירותי סיעוד בע"מ 
)ח"פ  51-304861-1(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2010 בשעה 17.00, בשפרעם 20200, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               עלא נקד, עו"ד, מפרק
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 יורלי בע"מ 
)ח"פ  51-324193-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,8.30 בשעה   1.9.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בלוך 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חיים שפרן, עו"ד, מפרק

 גרגיר מערכות חשמל בע"מ 
)ח"פ  51-213206-9(

)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 
המפרקת,  במשרדי   ,9.30 בשעה   6.9.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' משעול שדות 116, כפר חגלה, לשם הגשת דוח סופי של 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עדה גור-אריה, עו"ד, מפרקת

 ד. רייק אחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-334792-2(

)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 7.9.2010 בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 4, 
אזור התעשייה הצפוני לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דניאל רייק, מפרק

 א. רייק אחזקות בע"מ 
)ח"פ  51-334795-5(

)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 7.9.2010 בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' המלאכה 4, 
אזור התעשייה הצפוני לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דניאל רייק, מפרק

 שסטוביץ' דלתה בע"מ 
)ח"פ  51-268477-0(

)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 7.9.2010 בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 76, 
חיפה 33211, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צביקה זימרן, מפרק

 א.נ. מכבים יעוץ בע"מ 
)ח"פ  51-429662-3(

)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 7.9.2010 במשרדי המפרק, רח' אחדות העבודה 3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ליאור חריש, עו"ד, מפרק

 אנגלו - פרופ הולדניגס בע"מ 
)ח"פ  51-085408-6(

)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 7.9.2010 בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בניין 
אשדר 2000, קומה 4, רח' יגאל אלון 57, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ראובן גוברין, עו"ד, מפרק

  ת.נ.ו.פ.ה. )י.ר.( תכנון ניהול וייעוץ פיננסי
והנדסי בע"מ 

)ח"פ  51-105943-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,63 גוריון  בן  10.00, בשד'  הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2010 בשעה 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יונה לוי, רו"ח, מפרק




