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שר על מינוי הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(2) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
ולפי הממשלה2, לחוק–יסוד: 15 סעיף פי על כי התשס"א-12001,
אהוד ברק כשר הממשלה את הצעת ראש הממשלה, צירפה

לממשלה. נוסף

ישמש האמור, היסוד לחוק ו–5(ה) 5(ב) לסעיף בהתאם
הממשלה ושר הביטחון. ברק סגן ראש אהוד

ביוני   18) בתמוז ב' ביום הכנסת בידי אושרה ההודעה
.(2007

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2 ס"ח

שר כהונה של הפסקת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק–יסוד: 22(א) סעיף כי לפי - החוק), (להלן התשס"א-12001,
ראש סגן - פרץ עמיר של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2,

ביוני   18) התשס"ז  בתמוז ב' ביום הביטחון3,  ושר הממשלה
.18.30 בשעה ,(2007

ב' בתמוז  ביום לכנסת הודעה נמסרה 9 לחוק,  סעיף לפי
(18 ביוני 2007). התשס"ז

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2 ס"ח

.3344 עמ' התשס"ו, 3 י"פ

שר כהונה של הפסקת הודעה על
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(5) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק– 22(ג) סעיף לפי כי  החוק),  - (להלן התשס"א-12001,
לראש המשנה של בממשלה כהונתו פסקה הממשלה2, יסוד:

התשס"ז (13 ביוני  בסיון כ"ז פרס3, ביום שמעון השר הממשלה,
.(2007

ב' בתמוז  ביום לכנסת הודעה נמסרה 9 לחוק,  סעיף לפי
(18 ביוני 2007). התשס"ז

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2 ס"ח

.3344 עמ' התשס"ו, 3 י"פ

שר סגן של כהונה הפסקת על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(8) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
לחוק–יסוד: (2)26 סעיף כי לפי - החוק), (להלן התשס"א-12001,
שר כסגן סנה אפרים הכנסת חבר של כהונתו פסקה הממשלה2,

התשס"ז (18 ביוני 2007). בתמוז ב' הביטחון3, ביום במשרד

ב' ביום לכנסת הודעה נמסרה לחוק, 9(א)(8) סעיף לפי
(18 ביוני 2007). התשס"ז בתמוז

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3—3281 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2 ס"ח

.810 עמ' התשס"ז, 3 י"פ

שלא תחול עליה משרה  הודעה בדבר קביעת
 חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת הצעת ולפי החוק), - (להלן התשי"ט-11959, (מינויים),
רשם משרת כי לקבוע, הממשלה החליטה המדינה, שירות

וכי  19 לחוק סעיף לפי פומבי מכרז מחובת פטורה תהא הקבלנים
לאיתור של ועדה בחלופה יהיו המכרז לפטור מחובת התנאים
מס' הממשלה בהחלטות נקבעו פעולתה שעקרונות מועמדים,
שפורסמו כפי ,29.9.2002 מיום   2541 ומס'   14.9.1999 מיום   345
מכרז מחובת בפטור  למשרות  למינוי  תנאים  בדבר  בהודעה

להלן: לאמור בכפוף פומבי2,

חברים חמישה בת ועדה ידי על תידון זו למשרה מועמדות
כדלקמן: שהרכבה

יושב והשיכון או נציגו - הבינוי המנהל הכללי של משרד (1)
ראש;

נציגו; או המדינה שירות נציב (2)

השירות מקרב שימונה  לממשלה  המשפטי  היועץ  נציג (3)
הממשלתי; המשפטי

אזרחית, שימונה בידי הנדסה בתחום איש אקדמיה בכיר (4)
בהסכמת נציב והשיכון, הבינוי משרד של המנהל הכללי
להנדסה הפקולטה דיקן המלצת פי על המדינה, שירות
בנין להנדסת המחלקה וראש בטכניון וסביבתית אזרחית

באוניברסיטת בן–גוריון;

הניהול או בתחום התכנון ומומחיות בעל ידע ציבור, נציג (5)
של הכללי המנהל  שימנה  בנאיות, הנדסה  עבודות  של

המדינה. שירות נציב בהסכמת והשיכון הבינוי משרד

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—274 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2 י"פ
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שלא תחול עליה משרה  הודעה בדבר קביעת
 חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת הצעת ולפי החוק), - (להלן התשי"ט-11959, (מינויים),
מנהל משרת  את לפטור  הממשלה החליטה המדינה,  שירות 
- (להלן והספורט התרבות המדע  במשרד הספורט מינהל
בתנאי  לחוק,   19 בסעיף הקבועה  המכרז מחובת המשרד) 
שעקרונות מועמדים, לאיתור ועדה באמצעות ייבחר שהמועמד
 14.9.1999 מיום   345 מס' הממשלה בהחלטות נקבעו פעולתה
תנאים בדבר בהודעה שפורסמו כפי 2541 מיום 29.9.2002, ומס'

פומבי2; מכרז מחובת בפטור למשרות למינוי

כדלקמן: יהיה האיתור ועדת הרכב

ראש; יושב - נציגו או המשרד של הכללי המנהל (1)

חבר; או נציגו - נציב שירות המדינה (2)

המשרד, עובד שאינו  בתחום, הבקי בכיר מדינה  עובד (3)
המנהל עם בהתייעצות המדינה שירות נציב שימנה

- חבר; המשרד הכללי של

שימנה בתחומי המשרה והיכרות ידע אקדמיה בעל איש (4)
שירות נציבות עם בהתייעצות המשרד של הכללי המנהל
הספורט מרכזי של הראש  יושבי המלצת  לפי המדינה
ארגון ספורט, על נמנים שאינם גבוהה במוסדות להשכלה
לא ספורט; קבוצת או ספורט איגוד ספורט, התאחדות
שלושה בתוך עליו ימליצו הראש יושב שרוב מועמד יהיה
איש אקדמיה המשרד של הכללי המנהל ימנה שבועות, 
- חבר; שירות המדינה נציב ועם ולאחר התייעצות עמם

אחד הנהלת על נמנה או  בעלים שאינו  ציבור נציג (5)
או ספורט איגוד ספורט, התאחדות ספורט, ארגון מאלה:
או אחד עם והיכרות ידע בעל ושהינו ספורט, קבוצת
של הכללי המנהל שימנה הנדונה המשרה מתחומי יותר

המדינה. בהסכמת שירות המשרד,

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—274 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2 י"פ

בתוספת קבועה הכרה הודעה על
התש"ל-1970 משולב], המדינה (גמלאות) [נוסח שירות חוק לפי

המדינה  שירות 8 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
המלצת סמך ועל התש"ל-11970, משולב], [נוסח  (גמלאות)
כתוספת להכיר הממשלה החליטה המדינה, שירות ועדת
הטכנאים בדירוג לעובדים "8% בוררות ב"תוספת קבועה
התשס"ג בסיון א' מיום בתחולה השידור, ברשות והמהנדסים

(1 ביוני 2003).

(24 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ח'
 (3—292 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.65 עמ' התש"ל, 1 ס"ח

שבתוספת לרשימת המשרות הוספת משרה על הודעה
(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),

לחוק. שבתוספת המשרות לרשימת הקבלנים רשם משרת את

(1 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז ט"ו
 (3—1173 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

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

[נוסח המשפט בתי  לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
,052286226 ת"ז קינר, יחזקאל את השופט בזה ממנה אני העליון,
ט"ו מיום  המרכז,  במחוז  השלום משפט בתי  של נשיא  לסגן 
התשע"א בסיון כ"ח יום עד (2007 ביולי   1) התשס"ז  בתמוז

(30 ביוני 2011).

(25 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ט'
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.143 עמ' התשנ"ב, ;198 עמ' התשמ"ד, 1 ס"ח

אחידים לחוזים הדין מותב–אב בית ראש יושב מינוי
דין  בתי חוק אחידים, התשמ"ג-1982 ולפי חוק חוזים לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים,

האחידים,  החוזים לחוק  6 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין  בתי לחוק  5 וסעיף  החוק),  - (להלן  התשמ"ג-11982 
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,
,649889 ת"ז צור, יהודית השופטת  את ממנה  אני העליון,
הדין בית  מותב–אב  ראש ליושבת  מחוזי,  בית משפט שופטת 

אחידים. לחוזים

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
 (3—1686 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.8 עמ' התשמ"ג, 1 ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2 י"פ

עסקיים הדין להגבלים בית ראש מותב–אב יושב מינוי
בתי  חוק העסקיים, התשמ"ח-1988 ולפי חוק ההגבלים לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין

העסקיים,  ההגבלים לחוק  32 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מינהליים,  דין בתי החוק), וסעיף 5 לחוק התשמ"ח-11988 (להלן -
אני העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992,

__________
.113 עמ' התש"ס, ;128 עמ' התשמ"ח, 1 ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2 י"פ
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משפט בית שופטת ,649889 צור, ת"ז יהודית השופטת ממנה את
עסקיים. להגבלים הדין בית מותב–אב ראש ליושבת מחוזי,

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(17 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ט
 (3—2125 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

ערר ועדת ראש יושב מינוי
(תשלום פיצויים) פיצויים וקרן רכוש תקנות מס  לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה (נזק

רכוש מס לתקנות ו–(ד) 2(ב)(1) לפי תקנה בתוקף סמכותי
עקיף), ונזק מלחמה  (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים  וקרן
,056416639 ת"ז שגיא, עפר  את ממנה  אני התשל"ג-11973,

הצפון. באזור ערר ועדת ראש ליושב

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3—206 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1 ק"ת

ערר בוועדת חבר מינוי
ליורשים (השבה השואה נספי של נכסים חוק  לפי
התשס"ו-2006 והנצחה), סיוע למטרות והקדשה

נספי של נכסים  לחוק  27(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה  השואה
עורך ,023558729 ת"ז להב, ליאור את ממנה אני התשס"ו-12006,
בוועדת לחבר שלום, של בית משפט כשופט לכהן הכשיר דין

האמור. לחוק 27 סעיף לפי הערר

(14 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ח
 (3—3628 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.202 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח

ערר חברה בוועדת מינוי
ליורשים (השבה השואה נספי של נכסים חוק  לפי
התשס"ו-2006 והנצחה), סיוע למטרות והקדשה

נספי של נכסים  לחוק  27(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה  השואה
,050169457 ת"ז יבלונקה, את חנה  ממנה אני התשס"ו-12006,
הערר בוועדת לחברה השואה, בנושא ומומחיות ידע בעלת

האמור. לחוק 27 סעיף לפי

(14 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ח
 (3—3628 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.202 עמ' התשס"ו, 1 ס"ח

תגמולים קצין מינוי על הודעה
[נוסח משולב] ושיקום), התשי"ט-1959 (תגמולים חוק הנכים לפי

הנכים  לחוק  25 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
את  מיניתי משולב], התשי"ט-11959 [נוסח ושיקום), (תגמולים

האמור. החוק לענין תגמולים לקצין ,057754251 ת"ז שגב, דן

,2 בית"ר רח' ירושלים, מחוז נכים, שיקום אגף המען:
.93386 ירושלים

(25 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ט'
 (3—42 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.276 עמ' התשי"ט, 1 ס"ח

הסמכה
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

העונשין,  231 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
האוצר של משרד הכללי את המנהל הסמכתי התשל"ז-11977,

האמור. הסעיף לענין

האוצר, במשרד התקציבים על הממונה של הסמכתו
עמ' התשס"ז, ,5628 פרסומים בילקוט פורסמה עליה שהודעה

בטלה. - 1572

(15 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ז
 (3—831 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.226 עמ' התשל"ז, 1 ס"ח

גביה ופקיד הגביה על ממונה מינוי
(גביה) המסים פקודת לפי

אני (גביה)1, המסים לפקודת (1)2 לפי סעיף בתוקף סמכותי
על לממונה ,027742261 רוכל, ת"ז שגיא הציבור עובד ממנה את
עובדת ואת המועצה) האזורית מגידו (להלן - במועצה הגביה
לענין במועצה, גביה לפקידת ,057472623 ת"ז דקו, חנה הציבור
במשק ההסדרים  חוק מכוח המוטלת כללית ארנונה גביית 
התשנ"ג-21992, התקציב), יעדי להשגת חקיקה (תיקוני המדינה

דין. פי על חובה המגיעים למועצה, תשלומי וגביית

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—18 (חמ

אולמרט אהוד  
האוצר מקום שר וממלא ראש הממשלה __________

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

.226 עמ' התשל"ז, 2 ס"ח

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

המינהליות, העבירות לחוק 5(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המדינה המנויים להלן את עובדי אני ממנה התשמ"ו-11985,
כעבירות שנקבעו  המכס2, בפקודת העבירות לגבי למפקחים

__________
.31 עמ' התשמ"ו, 1 ס"ח

.39 עמ' ,3 נוסח חדש ישראל, 2 דיני מדינת
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חיקוקי - מינהלי (קנס המינהליות העבירות בתקנות מינהליות
כאמור הכשרה  שעברו לאחר וזאת  התשמ"ז-31987, מסים),

לחוק: 5 בסעיף

058075698 ציפי דוד, ת"ז

014445993 סלין ברבי, ת"ז

040292906 מיכל אלבז, ת"ז

036219657 צביה כץ, ת"ז

059690347 שונק מאיר, ת"ז

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—1923 (חמ

אולמרט אהוד  
האוצר מקום שר וממלא ראש הממשלה __________

.906 עמ' התשמ"ז, 3 ק"ת

והסמכה הרשאה
(עדות) הפלילית הפרוצדורה פקודת  לפי
התשט"ז-1956 הצומח, הגנת חוק ולפי

הפלילית  הפרוצדורה 2 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני התשט"ז-21956, הצומח, הגנת לחוק 11א וסעיף (עדות)1,
תמיר הכפר, ופיתוח החקלאות משרד עובד את בזאת מרשה
החוקים פי על  למפקח מונה  אשר ,022793525 ת"ז אשוול,
עבירות לביצוע בקשר לערוך חקירות ומסמיכו להלן, כמפורט

כמפורט להלן: חוקים פי אותם על

התשט"ז- הזרעים, חוק התשט"ז-1956; הצומח, הגנת חוק
התשי"ד-41954. על יצוא הצמח ומוצריו, לפיקוח וחוק ,31956

הפרוצדורה  2 לפקודת סעיף לפי סמכותי בתוקף כן, כמו
לערוך האמור העובד את בזאת מרשה אני (עדות), הפלילית
התשי"ח- ושירותים, מצרכים על הפיקוח חוק על חקירות
מספוא (ייצור ושירותים מצרכים על הפיקוח צו לענין ,51957

התשל"א-61971. בו), והסחר

התשס"ח בניסן י' והסמכה זו עד ליום הרשאה של תוקפה
משמש וההסמכה ההרשאה מקבל עוד וכל (15 באפריל 2008),

האמורה. במשרתו

(10 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ד
 (3—279 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר __________

.439 א', עמ' כרך 1 חוקי א"י,

.36 עמ' התש"ל, ;79 עמ' התשט"ז, 2 ס"ח

.97 עמ' התשט"ז, 3 ס"ח

.137 עמ' התשי"ד, 4 ס"ח

.203 עמ' התשנ"א, ;24 עמ' התשי"ח, 5 ס"ח

.110 עמ' התשנ"ד, ;1518 עמ' התשל"א, 6 ק"ת

שחרורים לוועדות חבר מינוי
ממאסר, התשס"א-2001 על–תנאי חוק שחרור לפי

על–תנאי שחרור לחוק 32(א)(3) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
הסוהרת  את החוק), אני ממנה - התשס"א-12001 (להלן ממאסר,

שחרורים. בוועדות לחברה ,05465957 ת"ז אריה, דנה גונדר סגן

__________
.410 עמ' התשס"א, 1 ס"ח

בתוקף יהיה המינוי לחוק, 32(ב) בהתאם להוראות סעיף
חתימתו. ממועד החל שנתיים של לתקופה

(26 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז י'
 (3—101 (חמ

דיכטר אבי  
הפנים לביטחון השר

במוסד רפואי חידוש הכרה
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

התשל"ז-11977, העונשין, לחוק 312 לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני לתקנות העונשין (הפסקת הריון), התשל"ח-21978, 7 ותקנה

מרפאת  שבע3 (לשעבר את ההכרה במרפאת אסותא באר מחדש
הפסקת ביצוע לענין רפואי כמוסד הנגב"), שלוחת מרפא "רמת
שלוש של לתקופה האמור,  לחוק י' לפרק ב' סימן  לפי הריון,

שנים.

(21 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ה'
 (3—167 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.226 עמ' התשל"ז, 1 ס"ח

.1432 עמ' התשל"ח, 2 ק"ת

.2000 עמ' התשס"ד, 3 י"פ

הסמכת נותן אישור
עסקים, התשכ"ח-1968 חוק רישוי לפי

התשכ"ח- רישוי עסקים, לחוק 6(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
של הדרום במחוז המהנדס המחוזי למזון את מסמיך אני ,11968

האמור. לפי הסעיף מתן אישור הבריאות לענין משרד

(21 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז ה'
 (3—2495 (חמ

יעקב בן יזרי  
הבריאות שר __________

.329 עמ' התשנ"ח, ;276 עמ' התשנ"ד, ;204 עמ' התשכ"ח, 1 ס"ח

הסביבה להגנת השר לנציג מקום ממלא  מינוי
בוועדה לשמירת הסביבה החופית
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

והבניה, התכנון לחוק 48א סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האמור, לחוק השניה לתוספת 3(א)(2) וסעיף התשכ"ה-11965,
נציגי מקום לממלא ,029020120 ת"ז סולר, שחר את ממנה אני

החופית. הסביבה לשמירת בוועדה

משמש המתמנה  עוד כל האמור המינוי של תוקפו 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

(12 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ו
 (3—7 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1 ס"ח
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נשוף אוויר לבדיקת מכשיר אישור
התעבורה פקודת לפי

ובהסכמת התעבורה1, לפקודת לפי סעיף64ב(א1) בתוקף סמכותי
 Type MK III, Alcotest 7110 המכשיר את אני מאשר הבריאות, שר

נשוף. אוויר בדיקת לענין מגרמניה, Drager חברת של ,IL

(15 ביולי 2007) התשס"ז בתמוז כ"ט
 (3—469 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________
עמ' התשס"ו, ס"ח ;173 עמ' ,7 נוסח חדש ישראל,  1 דיני מדינת

.91  

רישיון התליית על הודעה
התשל"ז-1976 חדש], [נוסח הרופאים פקודת לפי

סעיף הבריאות לפי שר של הסמכות בתוקף מודיע כי אני
שהואצלה חדש], התשל"ז-11976, [נוסח לפקודת הרופאים 41
שחר,  לדרור 27400 שניתן מס' על התליית רישיון הוריתי לי2,

שנים. שלוש למשך ,054657176 ת"ז

 16) התשס"ח בתשרי ד' ביום ההתליה של תחילתה
.(2007 בספטמבר

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—166 (חמ

ורדי זילר  
בדימוס שופט __________

.594 עמ' ,30 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.2777 עמ' התשס"ד, 1 י"פ

רישיון התליית על הודעה
התשמ"א-1981 חדש], [נוסח הרוקחים פקודת לפי

סעיף הבריאות לפי שר של הסמכות בתוקף מודיע כי אני
שהואצלה חדש], התשמ"א-11981, [נוסח לפקודת הרוקחים 56

וייס,  לחיים  שניתן   2030 מס' רישיון התליית  על  הוריתי  לי2,
שנים. לחמש ,063750533 ת"ז

 15) התשס"ח בתשרי ג' ביום ההתליה של תחילתה
.(2007 בספטמבר

(28 ביוני 2007) התשס"ז בתמוז י"ב
 (3—1688 (חמ

ורדי זילר  
בדימוס שופט __________

.694 עמ' ,35 נוסח חדש ישראל, 1 דיני מדינת

.2777 עמ' התשס"ד, 2 י"פ

היתר מפעל הפיס
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

התשל"ז- העונשין, לחוק סעיף 231(א) בתוקף סמכותי1 לפי
להיתר א' בנספח כמפורט הפיס מפעל התחייבות וכנגד ,21977
מיום הגרלות, לערוך להמשיך הפיס למפעל בזה מתיר אני זה,
התשע"ב בטבת ה' יום עד (1 במרס 2007) באדר התשס"ז י"א

אלה: בתנאים (31 בדצמבר 2011),

__________
.1572 עמ' התשס"ז, 1  י"פ

.226 עמ' התשל"ז, 2  ס"ח

אלה: הן שהותרו ההגרלות .1

מתוך מספרים שישה בגורל עולים שבה "לוטו", הגרלת .1.1
המספרים 1 עד  מתוך נוסף 1 עד 34 ומספר המספרים
בימים בשבוע, פעמים שלוש עד תבוצע ההגרלה ;10
מראש; אופן שיאושר נוסף וביום שבת שלישי ומוצאי

 32004 לוטו לתכנית  בהתאם  ייעשה  ההגרלה  ביצוע 
הלוטו הנלוות: הגרלות וכן ועדכוניה 

עולים שבמסגרתה אקסטרא", "לוטו הגרלת .1.1.1
אינם אשר  נוספים, מספרים  שישה בגורל 
ביצוע אופן  ו–9; 8 ,0 המספרים את כוללים
 2004 לוטו לתכנית בהתאם  ייעשה  ההגרלה

ועדכוניה;

אשר לקוח זוכה שבה מנצח", "לוטו הגרלת .1.1.2
ביותר הגבוה הניחושים  מספר  את ניחש
באותו הבוחרים  כל  מבין ה"לוטו"  בהגרלת 
אופן טבלאות; מספר ובאותו השקעה סכום
לתכנית בהתאם ייעשה ההגרלה ביצוע
מי שהשר או האוצר שר ובכתב שאישר מראש

כך; לשם הסמיכו

רמות מוכפלות שבמסגרתה כפול", "לוטו הגרלת .1.1.3
בהתאם ייעשה ההגרלה ביצוע אופן הפרס;
או האוצר ובכתב שר מראש שאישר  לתכנית

כך; שהשר הסמיכו לשם מי

נעשית בפרס הזכייה שבמסגרתה "חישגד", הגרלת .1.2
על "חישגד" הגרלת וכן גירוד כרטיס חשיפת ידי על
ביצוע אופן ב'; שבנספח לתכנית בהתאם מסכים, גבי
מסגרת בתכנית למפורט  בהתאם ייעשה  ההגרלות

ועדכוניה; 42005 גד" "חיש להגרלות

קלפים ארבעה בגורל עולים שבה "צ'אנס", הגרלת .1.3
עד  תבוצע ההגרלה  2007 בשנת  קלפים;  32 מתוך
עד   2008 בשנת החל בשבוע, פעמים ושבע ארבעים
ההגרלה אופן ביצוע בשבוע; ושתיים פעמים חמישים

 52006 "צאנס" הגרלה לתכנית בהתאם ייעשה
הנלוות: ההגרלות וכן ועדכוניה

על נוסף שבמסגרתה, נוסף", "צ'אנס הגרלת .1.3.1
ה"צ'אנס", בהגרלת הקלפים ארבעת בחירת
ה"צ'אנס" בהגרלת שיעלה הקלף את לבחור ניתן

יותר מפעם אחת.

שלושה בגורל  עולים  שבה  ,"1,2,3" 1.3.2. הגרלת 
 0 המספרים של סדרות  שלוש מתוך  מספרים

.9 עד

עשר שבעה בגורל עולים שבה ,"777 "פיס הגרלת .1.4
שבעה  לנחש 1 עד 70 ונדרש המספרים מתוך מספרים
אופן ביום; פעמיים עד תבוצע ההגרלה מתוכם;
הגרלה "פיס ייעשה בהתאם לתכנית ביצוע ההגרלה

הנלוות: ההגרלות וכן ועדכוניה 62005 "777

הגרלת"פיס777 מצומצם", שבהניתן לנחשבין 4 .1.4.1 
ייעשה  ההגרלה ביצוע  אופן  מספרים. ל–6 
שר ובכתב מראש שאישר לתכנית בהתאם

כך. לשם הסמיכו שהשר מי או האוצר

__________
.2214 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

.2798 עמ' התשס"ה, 4  י"פ

.4612 עמ' התשס"ו, 5  י"פ

.2806 עמ' התשס"ה, 6  י"פ
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("קינו"), מסכים גבי על "777 "פיס הגרלת .1.4.2
ביצוע אופן ג'; שבנספח לתכנית בהתאם
בתכנית  ז'7  לפרק בהתאם  ייעשה  ההגרלות 

ועדכוניו. 2005 "777 הגרלה "פיס

ביצוע אופן אחת. שנתית הגרלה "הגדולה", ההגרלה .1.5
הגדולה" "ההגרלה לתכנית בהתאם ייעשה ההגרלה
מראש  יאושר הראשון הפרס סכום ועדכוניה.  82005

כך. לשם הסמיכו האוצר או מי שהשר שר בידי ובכתב

ביצוע אופן אחת. שנתית הגרלה "מיוחדת", הגרלה .1.6
בהתאם ייעשה  הראשון  הפרס וסכום  ההגרלה 
מי או האוצר  שר  ובכתב מראש שאישר  לתכנית 

כך. לשם הסמיכו שהשר

מפעל למנויי המוגבלת הגרלה  פיס",  "מנויי הגרלת .1.7
בשבוע. פעמיים עד תבוצע  ההגרלה  בלבד. הפיס
הגרלה לתכנית בהתאם ייעשה ההגרלה ביצוע אופן
סעיף  מסעיף 1 עד 92005 ועדכוניה, המנויים" ל"תכנית

הנלוות: ההגרלות וכן 38

מצומצמות במסגרתה אקסטרא", "פיס הגרלת .1.7.1
בלבד; העליונות הרמות לשלוש הפרסים רמות
ואין הפיס מפעל למנויי מוגבלת ההגרלה
להשתתף כדי פעולה כל  לבצע צריכים הם
פעמים עשרה חמש עד תבוצע ההגרלה בה.
בהתאם ייעשה  ההגרלה ביצוע אופן בחודש. 
או האוצר שר ובכתב  מראש שאישר  לתכנית

כך. שהשר הסמיכו לשם מי

רמות מצומצמות במסגרתה לייט", "פיס הגרלת .1.7.2
בלבד. התחתונות  הרמות לשלוש הפרסים 
ואין הפיס  מפעל למנויי המוגבלת הגרלה 
להשתתף כדי פעולה כל  לבצע צריכים הם
בחודש. פעמים עשר עד תבוצע ההגרלה בה.
לתכנית בהתאם ייעשה ההגרלה ביצוע אופן
מי שהשר או ובכתב שר האוצר שאישר מראש

כך. לשם הסמיכו

בסכומים שינויים  לרבות ההגרלות, בתנאי שינוי  כל  
ובכתב מראש אישור לעיל, טעונים המפורטים ובתדירויות

כך. לשם שהשר הסמיכו מי או של האוצר שר של

לשם שהשר הסמיכו למי או האוצר לשר הפיס יודיע מפעל .2
המפורטות בהגרלות ההשתתפות במחיר שינוי על כך,
לתוקף ייכנסו והם שיווקן ובאופן בשיטות שינוי ועל לעיל
הסמיכו שהשר מי האוצר או בידי שר אישורם עם מיד
ההודעה, מסירת מיום ימים שלושים בתום או כך, לשם

חלקם. או להם, כולם התנגדותו הודיע על אם זולת

בה שיש מסיבית ואגרסיבית יימנע מפרסומת הפיס מפעל .3
לעודד התמכרות להגרלות. כדי

במיוחד המיועדת פרסומת מכל יימנע הפיס מפעל .4
לקטינים. המיועדים בערוצים או תקשורת ובכלי לקטינים
בטלוויזיה הפרסומת שעות להגבלת יעשה הפיס מפעל
האזנה או צפיה כשעות מקובל שאינו סביר, שידור לזמן
בעיתונים, בכתב, הנעשים בפרסומים דווקא. קטינים של
השתתפות על האיסור יצוין ההגרלות ובטופסי בדוכנים

הוראות לפי זה מפעל הפיס יפעל בענין בהגרלות; קטינים
לקטינים. המכוונות שיווק ודרכי פרסומות לגבי דין כל

סוג מכל כרטיס הגרלה למכור רשאי לא יהיה הפיס מפעל .5
יפעיל  הפיס מפעל שנה.  18 לו מלאו שטרם  למי  שהוא
הסמוי" "הלקוח זו. הוראה שמירת על לבקרה סמוי" "לקוח
שנה לחצי אחת המורשים הזכיינים כל על ביקורת יערוך
מורשים זכיינים נגד צעדים ינקוט הפיס מפעל לפחות.
זו הוראה שיפר מורשה מפעיל  זו.  הוראה על העוברים

מורשה. לא יוכל להמשיך לשמש כזכיין חוזר באופן

כן יש בידי המבקש אם אלא זיכיון מפעל הפיס לא ייתן .6
שרישיון ככל המוסמכת, הרישוי מרשות תקף עסק רישיון

התשכ"ט-101968. עסקים, רישוי חוק מכוח נדרש כזה

לאחר רק  חדש, לזכיין זיכיון  ייתן  הפיס מפעל (א)  .7
למתן מניעה קיימת שלא הודיעה ישראל שמשטרת
וביטחונו, הציבור לשלום הנוגעים מטעמים הזיכיון

הזיכיון. מבקש של הפלילי עברו בשל לרבות

לשנה, אחת ישראל, למשטרת יעביר הפיס מפעל (ב)
עם שתסוכם במתכונת זכייניו, כל של רשימה
להמשך מניעה שקיימת המשטרה הודיעה המשטרה;
קטן בסעיף כמפורט מטעמים מסוים, לזכיין הזיכיון
בתוך זכיין מאותו הזיכיון את הפיס מפעל ישלול (א),

המשטרה. הודעת מקבלת ימים חודש

51,350 שקלים חדשים  מעל זוכה כרטיס של מוכ"ז זיהוי .8
מקורית שתצולם בידי תעודת זהות פי ורק על ייעשה אך
יהיה זו, להיענות לדרישה דורש התשלום סירב המשלם.
התשלום דורש אשר עד התשלום את לעכב רשאי המשלם

הדרישה. אחר ימלא

לשלמו, זכיין או אזורי או משווק  הפיס מפעל שעל פרס .9
51,350 שקלים חדשים  סכום של על העולה תכנית, לפי כל
ערוך בשיק ורק אך ישולם שיק, באמצעות לזוכה ומשולם
כשהשיק הכרטיס, את לפירעון שהציג המוכ"ז לפקודת
ולא סחיר לא בלבד, "למוטב המילים בתוספת משורטט,

עביר".

הפיס  מפעל ימנה ההיתר, מתן ממועד חודשים  3 בתוך .10
השאר, בין אחראי,  יהיה אשר האחראי), - (להלן  עובד
עובדי את להדריך וכן מילוים  על  ולפקח נהלים להכין
סיכוני למזער כדי והזכיינים, המשווקים הפיס, מפעל
על למשטרה ידווח הון; האחראי הלבנת לרבות פשיעה,
של הלבנת בקשר הקשורה לזכיה, לרבות חשד לעבירה כל
לדורש אחר הקשור גורם כל או דורש התשלום של הון,

בעקיפין. או במישרין התשלום

באתר ההגרלות תכניות כל  את  יפרסם הפיס מפעל .11
תכניות .www.pais.co.il שכתובתו: שלו האינטרנט
מי או האוצר שר אישור טעונים להן ועדכונים ההגרלות
בלתי כחלק כך ויפורסמו ברשומות לשם הסמיכו שהשר

מההיתר. נפרד

בהיתר זה, הקבועים התנאים אחר הפיס מפעל לא מילא .12
שניתנה לאחר  מיד תוקנה לא וההפרה חלקם, או  כולם
זה, היתר לבטל יהיה ניתן  כך, על  הודעה הפיס למפעל

חלקו. או כולו

__________
.204 עמ' התשכ"ט, 10  י"פ

__________
.2818 עמ' התשס"ה, 7  י"פ

.3944 עמ' התשס"ה, 8  י"פ

.3944 עמ' התשס"ה, 9  י"פ
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היתר תוקפו של תקופת את לקצר רשאית הממשלה תהיה .13
את שתשנה ממשלה בהחלטת מתנאיו, תנאי לשנות או זה
הפיס למפעל שניתנה הודעה זה ולאחר בנושא המדיניות

מראש. לפחות חודשים שישה

להיתר המצורף בנספח שנקבעו התנאים לכל כפוף זה היתר .14
א'. נספח והמסומן ממנו נפרד בלתי כחלק זה

משרד של הכללי ולמנהל האוצר לשר יעביר הפיס מפעל .15
נוהלי ואת השנתיים הכספיים הדוחות של עותקים האוצר
מאישורם  30 ימים הפיתוח שלו, בתוך חלוקת כספי תקציב
תמציתם את יפרסם וכן מפעל הפיס, של הדירקטוריון ידי על

לשר האוצר. הגשתם לאחר מיד אינטרנט לציבור באתר

א' נספח

 2007 במרס   1 שבין לתקופה הגרלות  לעריכת  ההיתר  במסגרת
הסיכומים  גם יחולו ההיתר) - 31 בדצמבר 2011 (להלן יום עד

הפיס: מפעל לבין האוצר משרד בין להלן המפורטים

מקורות ההיתר משנות אחת בכל יעמיד הפיס מפעל .1
335 מיליוני  של בסכום חדשים ילדים וגני כיתות לבניית
11% מהפדיון  המהווים מלש"ח), - (להלן חדשים שקלים
של  וההימורים מההגרלות 3,050 מלש"ח של בסך השנתי

הפיס. מפעל

ההיתר יעלה בתקופת הפיס מפעל של השנתי היה והפדיון .2
מפעל  ההיתר, יעמיד משנות בכל אחת 3,050 מלש"ח, על
חדשים ילדים וגני כיתות לבניית נוספים מקורות הפיס

הבסיס  לסכום מעבר הפדיון ל–9% מתוספת השווה בסכום
מלש"ח. 3,050 של

מזמן  יעודכנו  לעיל  ו–2  1 בסעיפים האמורים הסכומים .3
"חישגד" ה"לוטו", הגרלות  במחירי  לשינוי  בהתאם לזמן

ידני). טופס גבי (על "777 ו"פיס "צ'אנס" גירוד), (כרטיסי

ל–31 בדצמבר  1 בינואר 2007 שבין בתקופה האמור, אף על .4
ו–2  1 בסעיפים האמורים מהמקורות שנה מדי ינוכה ,2011
ההלוואה,  החזר של השנתי מהסכום  85% של סך לעיל
ליום 11 בדצמבר  הכספיים 11 לדוחות המפורטת בביאור
 1 סעיפים לפי לממשלה שיועבר מהסכום בנוסף, .2005
לאורך  שווה בפריסה של 25 מלש"ח, ו–2 לעיל, ינוכה סך
הלימוד כיתות בניית הקדמת עלות בשל ההיתר, תקופת

5 להלן.  בסעיף כמפורט הילדים, וגני

כיתות לבניית יעמיד מקורות מפעל הפיס לאמור, בהתאם .5
שיקבעו לרשימה בהתאם חדשים, ילדים וגני לימוד
2007 עד  השנים פני על ובחלוקה והאוצר החינוך משרדי

להלן: כמפורט ,2011

בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) י"א בתקופה שמיום  .5.1
  900 (31 בדצמבר 2007), התשס"ח בטבת כ"ב יום עד

ילדים; לימוד וגני כיתות

בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) כ"ג בתקופה שמיום  .5.2
 900 ,(2008 בדצמבר   31) התשס"ט בטבת ד' יום עד

ילדים; וגני לימוד כיתות

(2009 בינואר   1) בטבת התשס"ט  ה' בתקופה שמיום  .5.3
 130 ,(2009 בדצמבר   31) התש"ע בטבת י"ד יום עד

ילדים; וגני לימוד כיתות

(2010 בינואר   1) התש"ע  בטבת ט"ו שמיום בתקופה  .5.4
 275 (31 בדצמבר 2010), התשע"א בטבת כ"ד יום עד

ילדים; וגני לימוד כיתות

בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) כ"ה בתקופה שמיום  .5.5
 770 ,(2011 בדצמבר   31) התשע"ב בטבת ה' יום עד

ילדים. וגני לימוד כיתות

תיערך   2011 שנת של הראשונה  המחצית במהלך  .6
האמור  לגבי  2010 עד   2007 השנים לגבי התחשבנות
אלה,  שנים של בפועל הנתונים בסיס על 5 לעיל, בסעיף
לעיל.   4 עד   1 בסעיפים המפורטים הקריטריונים  פי על
המחצית  במהלך תיערך  2011 שנת לגבי ההתחשבנות 
על  בסעיף 5 לעיל, האמור 2012 לגבי שנת הראשונה של
הקריטריונים  פי 2011 על של שנת בפועל בסיס הנתונים

לעיל. 1 עד 4 המפורטים בסעיפים

הפרוגרמה פי על וייבנו יתוכננו הילדים וגני הלימוד כיתות .7
של הכללי המנהל לחוזרי בהתאם חינוך, מוסדות לבינוי
במשרד בנושא ולהנחיות והכללים הנהוגים החינוך משרד

החינוך.

עלות מפתח במחירי הם  זה בנספח  הנקובים  הסכומים .8
לעדכון  וצמודים  2007 לשנת הצטיידות  הכולל הבניה 

זה. במדד שיחול

בהתאם לימוד כיתת  לבניית הממוצעת והעלות  היה .9
תבוצע  חדשים שקלים על 584 אלף תעלה 8 לעיל, לסעיף
כיתות במספר והחינוך האוצר משרדי בידי התאמה

הילדים. וגני הלימוד

אלקטרוני גד חיש להפעלת תכנית - ב' נספח

ההגרלה .1

אלמנט על האלקטרוני יתבססו החיש גד הגרלות כל .1.1
גד החיש לכרטיסי  דומה תהיה וצורתן "הגירוד" 
הדומה פעולה המסך גבי על יבצע הלקוח הרגילים.
המידע שמתחת ייחשף ובעקבותיה הגירוד לפעולת 
האם תקבע המערכת זה מידע  סמך על להסתרה.

לא זוכה. או הלקוח זוכה

יהפוך האלקטרוני גד שהחיש אפשרות למנוע כדי .1.2
יש אסורים משחקים משוחקים שבה משחק למכונת
הרגיל גד  החיש  כרטיס שב"תרגום" כך על  להקפיד 
נוספים אלמנטים יתווספו לא האלקטרונית, לגרסה
גבי על ותנועה צלצולים רעשים, כגון כלשהם,
המאפשרים אלמנטים  יתווספו לא כן, כמו  המסך.
גד שהחיש באופן ניחוש כלשהם, או בחירה, ברירה,
חיש בכרטיס הגירוד שיטת את יחקה רק האלקטרוני
רעש השמעת תותר לעיל, האמור אף על רגיל. גד
של חשיפה המדמים המסך גבי על ותנועה גירוד

בלבד. הגירוד משטח

וקבלת פרסים משחקים עלות אמצעי תשלום, .2

מראש תשלום כרטיסי יהיה התשלום אמצעי .2.1
מורשה מפעיל ידי על רק שיימכרו בלבד, (prepaid)
של מחירו מפעיל מורשה). (להלן - הפיס מפעל של

שקלים חדשים. prepaid לא יעלה על 50 כרטיס

ל–20  שקל חדש בין תהיה בהגרלה עלות ההשתתפות .2.2
חדשים. שקלים

שקלים חדשים. 20,000 עד יהיה המרבי הזכיה סכום .2.3

ל–90%. 70% בין יהיה הפרסים החזר שיעור .2.4

הלקוח שהכניס הכסף סכום את צובר המסוף .2.5
ההשתתפות  בתחילת  prepaid–ה כרטיס באמצעות
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לזכותו, שהצטברו הזכיות סכומי ואת בהגרלות
בהגרלות ההשתתפות עלות את זה מסכום ומחסיר
אינו המסוף הזכות". "יתרת היא התוצאה שבוצעו.
שלב בכל  לפדיון. שובר מנפיק אלא זכיות משלם 
השתתפותו בהגרלות, את להפסיק יכול הלקוח ושלב
העומדת הזכות" "יתרת בגובה לפדיון שובר ולקבל

המפעיל המורשה. אצל לפדות ניתן לזכותו, אותו

והגישה אליהם סביבת המסופים .3

מ–150  יותר בלא  מסופים  500 עד יותקנו הכול  בסך .3.1
5 מסופים.  עד בכל אתר יותקנו אתרים.

של יש מפעיל מורשה המסופים יוצבו בחנויות שבהן .3.2
שאליו נפרד באזור ימוקמו המסופים הפיס. מפעל
אינם ובאופן שהמסופים הכניסה לקטינים, תותר לא
אלו. לחנויות סמוך ושבים העוברים בפני חשופים
בולט שלט יוצב מסוף כל ועל המסופים לאזור בכניסה
שטרם למי בהגרלות "ההשתתפות כי המציין לעין
כי  מובהר ספק, הסר למען אסורה". - 18 שנים מלאו
קפה בתי מסעדות, מלון,  בבתי יוצבו  לא המסופים
כל לדלפק מעבר נמכרים בה אשר (חנות ובפאבים
ובין הפיס,  מפעל של וההימורים ההגרלות מגוון 
לא בשולחנות, ומזון משקאות בה מגישים השאר

קפה). בית או זה מסעדה סעיף לענין תיחשב

המאפשר עין קשר אלא אם כן יש לו מסוף יוצב לא .3.3
המפעיל ידי על בו השימוש אופן על פיקוח

המורשה.

חינוך. מוסדות ימוקמו בקרבת לא המסופים .3.4

באתרים יוצבו לא כי המסופים מובהר ספק, הסר למען .3.5
חוקיות. בלתי ממוקמים מכונות משחק יהיו שבהם

למפעיל פלילי רישום בדיקת תבוצע ההיתר מתן לפני .3.6
המורשה.

למנוע משמעית שיש חד יובהר למפעילים המורשים .3.7
יפעיל הפיס מפעל המסופים. לאזור קטינים של גישה
"הלקוח אלו. הוראות שמירת על לבקרה סמוי" "לקוח
המורשים המפעילים כל על ביקורת יערוך הסמוי"
נגד צעדים ינקוט הפיס מפעל לפחות. שנה לחצי אחת
מפעיל אלו. הוראות על העוברים מורשים מפעילים
להמשיך יוכל לא חוזר באופן זו הוראה שיפר מורשה

המסופים. את להפעיל

שינויים .4

שר שהסמיך למי לפנות רשאי יהיה הפיס מפעל .4.1
התשל"ז-1977  העונשין, לחוק 231 האוצר לענין סעיף
אישור לקבלת בבקשה המוסמך), הגורם - (להלן

ההגרלה. שינויים קלים בתכנית לביצוע

על להורות מיוזמתו רשאי יהיה המוסמך הגורם .4.2
שינויים בתכנית ההגרלה.

("קינו") מסכים גבי על פיס 777 להפעלת - תכנית ג' נספח

ההגרלה .1

להגרלת  זהה הגרלה היא 777 אלקטרוני פיס הגרלת .1.1
זו בהגרלה אלקטרוני.  באופן המבוצעת  ,"777 "פיס

וצריכים  בגורל 17 מספרים עולים 70 מספרים, מתוך
האלקטרונית,  בגרסה מתוכם. מספרים  7 לנחש
הפיס מפעל מרכזי של מחשב ידי מבוצעת על ההגרלה

מופיעות המכירה לנקודות משודרות ותוצאותיה
הטפסים שליחת המכירה. בנקודות מסכים גבי על
דרך תיעשה בהגרלה המשתתפים ידי על שמולאו

מפעל הפיס. של מערכת המחשב

777 האלקטרוני  שהגרלת הפיס אפשרות למנוע כדי  .1.2
שב"תרגום" כך להקפיד על אסור יש למשחק תהפוך

יתווספו  לא האלקטרונית, לגרסה  777 פיס הגרלת
צלצולים רעשים, כגון: כלשהם,  נוספים אלמנטים
גבי על המכירה. בנקודות המסכים גבי על ותנועה
המספרים מהצגת הנובעת תנועה מותרת המסכים

בלבד. בגורל שעלו

לשם שם ההגרלה את לשנות רשאי הפיס יהיה מפעל .1.3
הסמיכו שהשר אישור שר האוצר או מי לאחר אחר,

לשם כך.

ואופן ההגרלות תדירות בהגרלות, ההשתתפות עלות .2
התשלום

שבהם המקובלים התשלום באמצעי יהיה התשלום .2.1
מסירת בעת  השונים, הפיס מפעל מוצרי נמכרים 
הפיס מפעל של מורשה  למפעיל ההשתתפות  טופס

- מפעיל מורשה). (להלן

ל–7  חדש שקל 1 בין תהיה בהגרלה ההשתתפות עלות .2.2
חדשים. שקלים

בשעה, הגרלות שתי על תעלה לא ההגרלות תדירות .2.3
ביום. הגרלות 24 מאשר יותר ולא

מיקום המסכים והגישה אליהם .3

מ–150  יותר בלא מסכים 300 עד יותקנו הכל בסך .3.1
אתרים.

של מורשה מפעיל יש שבהן בחנויות יוצבו המסכים .3.2
שאליו נפרד באזור ימוקמו  המסכים  הפיס. מפעל
שהמסכים ובאופן לקטינים, הכניסה תותר לא
לחנויות סמוך ושבים העוברים בפני חשופים אינם
כל ועל המסכים מוצבים שבו  לאזור בכניסה אלו.
"ההשתתפות כי המציין לעין בולט שלט יוצב מסך

אסורה". למען  18 שנים - מלאו שטרם למי בהגרלות
מלון, בבתי יוצבו לא  כי המסכים מובהר ספק, הסר
בה אשר (חנות ובפאבים קפה בתי מסעדות, קניונים,
וההימורים ההגרלות מגוון כל לדלפק מעבר נמכרים
משקאות בה  מגישים השאר ובין הפיס, מפעל  של
מסעדה זה סעיף לענין תיחשב לא בשולחנות, ומזון

קפה). בית או

המאפשר עין קשר לו יש כן אם אלא מסך יוצב לא .3.3
המורשה. המפעיל ידי על פיקוח

למנוע משמעית שיש חד יובהר למפעילים המורשים .3.4
יפעיל הפיס מפעל בהגרלות. קטינים של השתתפות
"הלקוח אלו. הוראות שמירת על לבקרה סמוי" "לקוח
המורשים המפעילים כל על ביקורת יערוך הסמוי"
נגד צעדים ינקוט הפיס מפעל לפחות. שנה לחצי אחת
מפעיל אלו. הוראות על העוברים מורשים מפעילים
להמשיך יוכל לא חוזר באופן זו הוראה שיפר מורשה

המסכים. את להפעיל

שינויים .4

שר שהסמיך למי לפנות רשאי יהיה הפיס מפעל .4.1
התשל"ז-1977  העונשין, לחוק 231 האוצר לענין סעיף
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אישור לקבלת בבקשה המוסמך), הגורם - (להלן
ההגרלה. שינויים קלים בתכנית לביצוע

על להורות מיוזמתו רשאי יהיה המוסמך הגורם .4.2
שינויים בתכנית ההגרלה.

(28 בפברואר 2007) התשס"ז באדר י'
 (3—831 (חמ

הבר קובי  
התקציבים על הממונה

משרד האוצר

קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

 30.6.2007 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17007/2007

.225.6.2007

של הארגונים הכלכליים בשם3. לשכת התאום
הכלכליים, הארגונים

אג"מ. הסתדרות החדשה /
מדינתיים4. חוץ ארגונים
הפרטי5. העובדים במגזר כלל
יום הבראה6. קביעת מחיר
.726.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 25.6.2007

.17008/2007

.222.5.2007

ועיריית3. מקומי לשלטון המרכז , ישראל מדינת
וחיפה, ת"א י-ם

ארגון המורים. הסתדרות המורים,
מקומיות4. רשויות
המורים5. כלל
בוררות6. +פסק לרפורמה עקרונות מתווה
.76.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 22.5.2007

30.6.2007 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1181/2007

.226.4.2007

מקומי,3. שלטון מרכז
המעו"ף. הסתדרות מרכז

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

.61.4.2007 – מ החל מינימום שכר עדכון

.73.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 26.4.2007

.1182/2007

.217.4.2007

בע"מ,3. דיסקונט מרכנתיל בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

במגזר6. בסניפים חמישי בימי עבודה שעות הארכת
החרדי

.73.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 17.4.2007

.1183/2007
29.5.2007
שירותי בריאות כללית,3.

כללית. קופ"ח עובדי ארגון / המעו"ף הסתדרות
שירותי בריאות4.
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.73.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 9.5.2007

.1184/2007

.215.5.2007

(ע"ר),3. ציוניות עולמית לנשים הסתדרות ניצני
החדשה הסתדרות

חינוך4.

העובדים5. כלל

ההורים6. בית סגירת

.74.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 15.5.2007

1185/2007
.215.4.2007
בע"מ,3. לישראל דיסקונט בנק

/ הסתדרות המעו"ף. הסתדרות החדשה
בנקאות4.
4 עובדים 5.
4 דילרים נוספים בחוזים אישיים 6. העסקת
.77.5.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 15.4.2007
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.1186/2007

.218.4.2007

בע"מ,3. טלקום תדיראן
תקווה. פתח / מרחב החדשה הסתדרות

תעשיית תקשורת4.

העובדים5. כלל

בנושא6. עובדים נציגות ויו"ר מנכ"ל פגישת סיכום
עבודה. תנאי

.75.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 18.4.2007

.1187/2007
. 27.5.2007
התעופה,3. שדות רשות

החדשה/אג"מ. הכללית העובדים הסתדרות
אווירית.4. הובלה
העובדים5. כלל
אישים.6. בחוזים העסקה
.76.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 7.5.2007

.1188/2007

.216.5.2007

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
הארצי המשותף. והועד הסתדרות הפקידים

בנקאות.4.

.5154+56

זמנית.6. העסקה

.76.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 16.5.2007

.1189/2007

.230.4.2007

החדשה/אג"מ,3. הכללית העובדים הסתדרות
והמיקרובילוגיים. הביוכימאים הסתדרות

חוץ4. וגופים ארגונים

העובדים5. כלל

שרות קנוי6.

.77.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 30.4.2007

.1190/2007

.214.5.2007

בע"מ,3. הגליל עוף
קרית אזורית פועלים מועצת / העובדים הסתדרות

גליל עליון שמונה ומרחב
מזון.4. תעשיית
העובדים5. כלל
קיבוצי6. עבודה להסכם נספח
.713.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 14.5.2007

.1191/2007

.227.5.2007

בע"מ,3. תעשיות גליל דלתא
גליל. כרמיאל מרחב / החדשה הסתדרות

תעשיית טכסטיל4.

העובדים5. כלל

ופיטורין6. צמצומים

.713.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 27.5.2007

.1192/2007

.23.5.2007

שיתופית3. אגודה חקלאית עין שמר גומי תעשיות
בע"מ,

חדרה מרחב / החדשה הסתדרות
גומי4. תעשיית
העובדים5. כלל
.6160/2006 מס' קיבוצי להסכם שינוי כתב
.713.6.2007
לתקופה בלתי מסויימת8. 3.5.2007

.1193/2007

.223.4.2007

בע"מ,3. כבלים סופריור
שדרות פועלי מועצת / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.713.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 23.4.2007

.1194/2007

.227.4.2007

סגולה),3. הפצה (אתה בע"מ משקאות טמפו
עובדי הסתדרות / מרחב פ"ת / החדשה הסתדרות

והפרמצבטיקה. המזון
תעשיית משקאות4.
העובדים5. כלל
.626.8.2004 הארכת תוקף הסכם מיום
.725.6.2007
.831.12.2007 - 27.4.2007

.1195/2007

.228.1.2007

לוריאל ישראל בע"מ,3.
צפוני עמקים מרחב / החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

העובדים5. כלל

במגדל העמק6. ועבודה תנאי שכר

.725.6.2007

.831.12.2008 - 1.1.2007

.1196/2007

.213.5.2007

של3. מיסודה למינהל במכללה האקדמי המסלול
לתועלת הציבור חברה בת"א הסתדרות הפקידים

,5135912-2 בע"מ ח.פ
של הסגל האקדמי במסלול האקדמי ארגון

בת"א. למינהל המכללה
חינוך4.
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העובדים5. כלל

.626.4.2006 הארכת הסכם קיבוצי קודם מיום

.725.6.2007

לתקופה בלתי מסויימת8. 13.5.2007

.1197/2007

.221.5.2007

צפת,3. שלום סוכת אבות בית
צפת. פועלי מועצת

רווחה4. שירותי

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.76.6.2007

.830.4.2009 - 1.5.2007

(2 ביולי 2007)   התשס"ז בתמוז ט"ז
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  

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

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

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן ד'  1358 לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,864 עמ' התשנ"ה, ,4263
 5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן תל–אביב-יפו ולבניה
הודעה ,21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת ו–7 
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

בהתאם  בשלמות, בשטח 1,200 מ"ר - 53 חלקה ,6136 גוש
אדום. בצבע מתוחם בו כשהשטח המופקע לתשריט

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

הרגילות. העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל

(12 ביוני 2007) התשס"ז בסיון כ"ו
(3-2 (חמ

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/11/485/ב מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,4219 עמ' התשס"ו, ,5553 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ;36 ח"ח ,6445 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/מק/1/1304  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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בילקוט  פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,3353 עמ' התשס"ו, ,5532 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שצ"פ. הייעוד: ;14 ח"ח ,6442 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/17/19/1000  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,4756 עמ' התשס"ו, ,5570 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

דרך. הייעוד: ;166 ,165 ח"ח ,6456 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/מק/11/600/א/18 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,4990 עמ' התשס"ו, ,5578

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

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

משולבת. ודרך דרך שצ"פ, הייעוד: ;85 ח"ח ,6413 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/מק/2/1304  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה  מוסרת  ,2336 עמ' התשס"ו, ,5508 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5 לסעיפים
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
רכישת בדבר וליתן  לישא מוכנה  הוועדה  וכי ציבור  לצרכי

האמורה. הקרקע

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שצ"פ. שב"צ, הייעוד: ;18 ח"ח ,6443 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

והבניה,  התכנון ו–190 לחוק 189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/במ/11/600/א/13 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,4219 עמ' התשס"ו, ,5553
ו–7  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן השרון הוד ולבניה
הקרקע כי הודעה ,21943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי לפקודת
וכי ציבור לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת

האמורה. הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שצ"פ. דרך, הייעוד: ;1 ח"ח ,6413 גוש ;117 ח"ח ,6412 גוש

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

הרגילות.

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

אדיב חי  
המקומית הוועדה ראש יושב

השרון הוד ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - (להלן רח/170  לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,699 עמ' התשכ"ח, ,1425
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר



3565 18.7.2007 באב התשס"ז, ג' ,5692 הפרסומים ילקוט

תוספת

.13 חלקה ,3704 גוש

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

הרגילות.

(30 במאי 2007) התשס"ז בסיון י"ג
(3-2 (חמ

שוקי פורר  
המקומית הוועדה ראש יושב

רחובות ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
טב/2593 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית לתכנון הוועדה מוסרת בזה ,3818 עמ' התשס"ו, ,5542

ו–7 לפקודת  5 לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן טייבה ולבניה
הפקודה),  - (להלן  21943 ציבור), לצרכי (רכישה  הקרקעות
לוועדה לחלוטין דרושה בתוספת המתוארת כי הקרקע הודעה
 20 סעיף הוראות  בגלל כי סבורה הוועדה וכי ציבור לצרכי 
להשתלם עשויים מופחתים פיצויים או פיצויים אין לפקודה

קרקע. אותה בשל

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

סבל. ייגרם התומכות בטענה כי ראיות

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

,42-37 ,17 ,7 ,6 ,4 ח"ח 3, 47 בשלמותן; ,43 חלקות ,7836 גוש
,35-29 ,27 ,24 ח"ח 16-14, 45 בשלמותה, חלקה ,7834 גוש ;46-44

.47 ,44

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

(3 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ז
(3-2 (חמ

יחיא חג' חכים ע'  
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ממ/853 (להלן  מס' לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית), -
המקומית הוועדה בזה מוסרת ,1579 עמ' התשל"ב, ,1820
לסעיפים בהתאם הוועדה), - (להלן אפק מצפה ולבניה לתכנון
הודעה ציבור), 21943, לצרכי (רכישה הקרקעות ו–7 לפקודת 5
לצרכי לחלוטין לוועדה דרושה בתוספת המתוארת הקרקע כי
הקרקע רכישת בדבר וליתן לישא מוכנה הוועדה וכי ציבור

האמורה.

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

וסעיף.

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

בה. החזקה מיד את ימסור בקרקע האמורה המחזיק

תוספת

שטח  הייעוד: מ"ר;  578 של בשטח ,877 ח"ח ,6189 גוש
לבניני ציבור.

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

הרגילות. העבודה בשעות

(17 ביוני 2007) בתמוז התשס"ז א'
(3-2 (חמ

אלונים לבנה  
המקומית הוועדה ראש יושבת

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2   ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
הר/1779  מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3778 עמ' התשנ"ה, ,4315 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן הרצליה ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -

הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,15 עמ' התשס"ז, ,5581

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום הרצליה עיריית

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר



18.7.2007 באב התשס"ז, ג' ,5692 הפרסומים ילקוט 3566

תוספת

- 6526 גוש חן, איילת רח'

ייעודמגרשיםחלקה

מעורבב107 לשימוש דרך

ב, ג108 לשימוש  ודרך שצ"פ
מעורב

ד109 ג, לשימושב, ודרך שצ"פ
מעורב

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

(27 במאי 2007) בסיון התשס"ז י'
(3-4 (חמ

יעל גרמן
המקומית הוועדה ראש יושבת

הרצליה ולבניה לתכנון

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
 - רח/במ/11 (להלן לתכנית ובהתאם והבניה, התשכ"ה-11965,
הפרסומים בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה התכנית),
לתכנון המקומית הוועדה בזה מצהירה ,4639 עמ' התשנ"ו, ,4439
19 לפקודת  בהתאם לסעיף - הוועדה), (להלן ולבניה רחובות
כי  הפקודה), - (להלן  21943 ציבור), (רכישה לצרכי הקרקעות
הודעה אליה פורסמה ביחס אשר המתוארת בתוספת, הקרקע
התשס"ב, הפרסומים 5075, בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי
רחובות של עיריית והמוחלט לקניינה הגמור תהיה ,2374 עמ'

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום

תוספת

,100-96 ,94 ,91 ,89 ,88 ,84-79 ,77 ,75-69 חלקות ,5713 גוש
חלקה ,3651 גוש ;(5 ,2 ,1 ח"ח גוש 3780, 105 (לשעבר ,103 ,102

.(1 ח"ח גוש 3780, 51 (לשעבר

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

(4 ביוני 2007) התשס"ז בסיון י"ח
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

התכנון והבניה חוק הודעות לפי
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב   

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תא/מק/ מס'  "תכנית הפקדת בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה, 

רמת שכ' ,2553 לתב"ע בינוי ושינוי יח"ד לתוספת תכנית ,"3735
תכנית 2553. 1 לשנת 2007 של שינוי מס' אביב ג',

אביב רמת אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בחלק ממוקם ,247 חלקה גוש 6631, - 7 רח' חביב אבשלום ג',
רח' - מצפון התכנית: גבולות השכונה; של מערבי הצפון
בנין (להקמת מגורים אזור ,245 חלקה - ממזרח חביב, אבשלום
פתוח; מדרום  שטח ציבורי חלקה 249 - - ממערב 14 קומות), בן

נופי–ים. מגורים פרויקט - 101 חלקה -

דיור  יחידות  34 של צפיפות קביעת א) התכנית: מטרת
העיקריים; השטחים כל בסך שינוי ללא (247 (חלקה 3א למגרש
פיתוח בדבר ארכיטקטוני ועיצוב  בינוי  בהוראות שינוי ב)

במגרש. השטח

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

בתוך  רשאי, 100 לחוק, סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
התנגדות להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים

האמורה. המקומית הועדה במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
תא/מק/ מס'  "תכנית אישור בדבר  התשכ"ה-1965, והבניה,
תכנית 975, 1 לשנת 2005 של מס' שינוי ,16-14 יהודה בן ,"3631

1 לשנת  מס' שינוי תכנית 975א, 1 לשנת 2005 של מס' שינוי
תכנית 975ב. 2005 של

בן רח' אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.6 חלקה גוש 6910, - 16-14 יהודה

בפועל על המגרש הקיים למבנה התכנית: התאמה מטרת
העירונית מהמדיניות כחלק העכשוויים, ולתקנים ולדרישות
לחזית, בנין א) שינוי קו על ידי: מלון בקרבת הים, בתי לחיזוק
בפועל; הקיימים הבנין לקווי בהתאם ולצדדים  לאחור
עיצוב או בינוי בדבר תכנית לפי העיצוב הוראות של שינוי ב)

ל–11 קומות,  קומות מ–10 המבנה הגבהת ידי על אדריכליים,
המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי ג) השירותים; קומת וביטול
סך לשנות את בלי בתכנית, למלונאות בייעוד בתכנית בקומות
אחת ותוספת קומה תוספת ד) לבניה; המותר השטח הכולל כל

 + התכנון שיפור (6% בעבור המגרש משטח 8.5% בסך כמותית
לפי תקנות  שירות שטחי קביעת ה) קומה); 2.5% בעבור תוספת
התשנ"ב-1992; והיתרים), שטחים (חישוב והבניה  התכנון

הראשית. של התכנית בהתאם לכך שינוי ו)

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.21 עמ' התשס"ה, ,5444

שד' ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל אביב, תל ,68 גוריון בן

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר דורון  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון
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ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית בדבר אישור התשכ"ה-1965, והבניה,
בב/105/א, בב/105/ מיתאר לתכניות שינוי בב/מק/3018", מס'

בב/מק/105/אגפים. בב/105/ג, ב,

השר רח' ברק, בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.4 ח"ח גוש 6790, - 18 אלון יגאל

בב/ תכנית הוראות לפי בבינוי שינוי א) התכנית: מטרת
בלבד א' בניה בקומה ידי קביעת על ובב/מק/105/אגפים, 105/ג

היתר. למתן תנאים הצפוני; ב) קביעת הבנין אגפי בכל

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1942 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5496, 18.1.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק,  בני ולבניה   לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-5776487 
טל' אביב,  תל  ,125 בגין דרך הממשלה, קרית אביב, תל
ובשעות בימים בה  לעיין רשאי מעוניין  וכל ,03-7632579

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

פרנקנטהל ישכר  
המקומית הועדה ראש יושב

ברק לתכנון ולבניה בני

גן רמת מקומי תכנון מרחב

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

רג/865. מיתאר לתכנית שינוי ,"F1/865/רג/מק

גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
החולים בית שיבא, חיים ד"ר  שם על הרפואי המרכז
תכנית  (לפי  F1 מגרש   6235 גוש  -  F אזור השומר תל
,28 ,27 ,18 ח"ח ,810 ,679 ,677 ,26-24 ,19 חלקות רג/865)
,296 ,294-291 חלקות רג/865): תכנית (לפי F3 מגרש ;681 

.644-642 ,639 ,295 ,290-287 ,239 ,236 ,228 ח"ח

המיועדים   F3–ו F1 באזורים שינוי א) התכנית: מטרת
F1 ביטול  במגרש כלדקמן: השימושים של ציבורי לבנין לשטח
של  שימושים F3 הוספת ובמגרש אלצהיימר, למרכז השימוש
שינוי ב) אלצהיימר; למרכז נלווים ושימושים אלצהיימר מרכז

רג/865. הראשית התכנית של לכך בהתאם

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.2483 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5516, 17.3.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,03-6753394 טל' גן, רמת ,26 רח' המעגל גן, רמת לתכנון ולבניה
וכל אביב, מחוז תל ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

בר צבי  
המקומית הועדה ראש יושב

גן רמת ולבניה לתכנון

מחוז חיפה    

זבולון מקומי תכנון מרחב

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

שינוי  ביאליק, 61 בכפר מס' בנחלה שטחים חילופי זב/מק/215",
ביאליק. כפר של המיתאר תכנית - זב/71 לתכנית

גוש ביאליק - כפר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
א' חלקה ,29 ח"ח ,11546 גוש ;1 ח"ח ,11591 גוש ;7 ח"ח ,11559

ביאליק. בכפר 61 מס' נחלה של

בנחלה שטח חקלאי בין מיקום החלפת התכנית: א) מטרת
שינוי וללא השטחים בגודל שינוי ללא בנחלה מגורים אזור ובין

קיימים. למבנים לגליזציה מתן ב) הבניה; באחוזי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4988 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5578, 1.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי  זבולון,  ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה, מחוז ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

חבר שלמה  
המקומית הועדה ראש יושב

זבולון ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי חדרה

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה  נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
חד/ חד/מק/1061א, לתכניות חד/1061, חד/מק/1061ט", שינוי

חד/מק/1061ד. מק/1061ג,

,10574 גוש חדרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.246 ח"ח ,10572 גוש ח"ח 99-97; 31 בשלמותה, חלקה

הסכמת ללא מחדש וחלוקה  איחוד א)  התכנית: מטרת
הבנינים; העמדת קביעת (1 בניה: הוראות  קביעת ב)  בעלים; 
קומת סגירת (4 בינוי; הנחיות (3 הבנינים; גובה שינוי קביעת (2
עיקרי שימוש להעברת אפשרות קביעת (5 ;100% עד עמודים
לקומות שמתחת למפלס הכניסה הקובעת מעל מקומות אשר

הנאה. זיקת קביעת ג) הקובעת; לכניסה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1370 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5622, 29.12.2006 ובילקוט

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

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

אביטן חיים  
המקומית הועדה ראש יושב

חדרה ולבניה לתכנון
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עיר כרמל מקומי מרחב תכנון

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

304א".

עיר תכנון מרחב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
- בנוי שטח בשלמותם: גושים  - כרמל  אל דאלית - כרמל
,11508 ,11506 ,11502 חלקי גושים ,11526 ,11524-11521 ,11509
שטח בשלמותם: גושים - עוספיה ;11520 ,11514 ,11511 ,11510
 17132 חלקי גושים ,17158-17153 ,17151 ,17131 ,17130 - בנוי

.17166 ,17150 ,17143 ,17142 ,17134 ,17133

בתחום הקיימים למבנים בנין קווי קביעת התכנית: מטרת
התכנית.

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

.04-8399382/3 טל' עוספיה, ,1022 ת"ד עיר כרמל, ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

אכרם חסון  
המקומית הועדה ראש יושב

כרמל עיר ולבניה לתכנון

המרכז     מחוז

מרחב תכנון מקומי אלעד

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

אל/מק/10/3/195". מס' מפורטת "תכנית מופקדת המרכז

רבי שמעון אלעד, רח' ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
 701 מגרשים 88, 29 בשלמותה; חלקה גוש 5761, - 8 בן–שטח

גז/במ/3/195. מתכנית בשלמותם

בבינוי שינויים ב)  וחלוקה; איחוד א)  התכנית: מטרת
;(0) בנין קו של למצב (דרומי) צדדי בנין קו שינוי ג)  ועיצוב;
וקו  מרתף, מעל למבנה (צפוני) ל–7 מ' צדדי בנין קו ד) שינוי
בנין  קו שינוי ה) מרתף;  קומת מעל  הגג למשטח מ'  5 בנין
בנין וקו קרקע, בקומת (0) בנין קו של למצב (מזרחי)  אחורי
של:  למצב (מערבי) קדמי שינוי קו בנין ו) קרקע; קומת מעל 5 מ'
ויטרנות) (קו מסחרית  חזית (2 ;(0) בנין  לקו מקורה קולנדה  .1
3 מ';  לקו בנין קרקע מעל קומת 5 מ'; 3) לקו בנין  בקומת קרקע
פריקה  שטח חניה, מרתף כולל (לא ל–70%  תכסית  שינוי  ז) 
קומה תוספת ח) ציבור);  לכלל  (מעברים  וקולנדה  וטעינה

.4 + לקומה

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
העתק .03-9078131 טל' אלעד, ,1 גאון ניסים רח' אלעד, ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

כהן צביקה  
המקומית הועדה ראש יושב

אלעד ולבניה לתכנון

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

פת/2000. לתכנית שינוי מק/51/1261",

שכ' תקוה, פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים
הבעל הזוהר, יהודה, מחנה  שרעבי, הרחובות  יהודה, מחנה
חלקות ,6384 גוש - דוד בן הקדוש, מנחם רצון, הארי טוב, שם
,80 ,78-76 ,73 ,66-64 חלקות גוש 6389, 22 בשלמותן; ,21 ,11
גוש 6402, חלקות  342-340 בשלמותן; ,255-251 ,116 ,87-84 ,81

בשלמותן. 68-1

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי פת/מק/47/2003/א", מס' מיתאר "תכנית (1)
פת/מק/47/2003. פת/4/2003, פת/2000,

שרגא  רח' פתח תקוה, ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים  
,22 ,13 ח"ח ,6357 גוש ;43 ח"ח גוש 6352, - 15 ,13 רפאלי

.25 ,24

איחוד  ב) ושצ"פ; שב"צ  מיקום שינוי א)  התכנית: מטרת  
כל של הכולל  בשטח שינוי ללא מגרשים של וחלוקה 

וייעוד. ייעוד

לתכניות שינוי  פת/מק/52/2003", מס' מיתאר "תכנית (2)
פת/מק פת/1273, פת/במ/3/2003, פת/2000/א,  פת/2000,

2000/ד.

אם  תקוה, שכ' פתח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
מגרש ;3 ח"ח ,6360 גוש  -  39 סנה משה רח'  המושבות, 
הכיכר  - מזרח מצפון התכנית: גבולות בשלמותו;  2023
ז',  2021 בשצ"פ מגרש - מדרום ז', ושצ"פ סנה משה ברח'
ג' ושב"צ ז' שצ"פ - מערב מצפון סנה, משה רח' - ממזרח

פת/במ/3/2003. תכנית לפי

שטח  כל סך הגדלת ללא יח"ד תוספת התכנית: מטרת  
לשב"צ: שטח הגדלת קומות, 5 תוספת העיקרי, הבניה
ידי על אחת, בתכנית הבניה  שטחי  חלוקת שינוי א)
מגורים במגרש מסחרית מחוזית בניה זכויות העברת
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בהוראות שינוי ב) הבניה; זכויות בסך שינוי ללא מיוחד
המגורים בבנין הקומות מספר הגדלת ידי על  התכנית
הדיור  יחידות מספר הגדלת ג) ל–21 קומות; קומות מ–16
באחוזי  שינוי ללא יח"ד ל–82  יח"ד מ–66 2023 במגרש
שטחי בחלוקת  שינוי ד) המותרים; העיקריים הבניה 
למעל  הקרקע מתת מ"ר  3,654 העברת ידי  על השירות 

חניה. לשטחי ציבור שטח הגדלת ה) הקרקע;

פת/2000. לתכנית שינוי פת/מק/2000/יג", מס' "תכנית (3)

גבולות  תקוה;  פתח ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
,4044-4042 גושים - תקוה פתח העיר כל התכנית:
,5509 ,5482 ,5481 ,4265 ,4264 ,4250 ,4248 ,4048 ,4047
,6340 ,6330-6319 ,6314 ,6231 ,6195-6191 ,6139 ,5510 
,6495 ,6458 ,6457 ,6455 ,6406-6393 ,6391-6343 
,6811 ,6731 ,6718-6712 ,6641-6639 ,6576 ,6571-6568

בשלמותם. 9715 ,9354 ,7361 ,7285 ,7195 ,7194 ,6814

למבני  קשיח ציפוי בדבר הוראות קביעת התכנית: מטרת  
ציבור.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
השניה העליה רח' תקוה, פתח ולבניה לתכנון המקומית
בימים קהל: קבלת שעות ,03-9052286 טל' תקוה, פתח ,1
.18.00-16.00 בשעות ג'  ביום  ,12.00-8.30 בשעות ה', ג', א',
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
רמלה, ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז  ולבניה

.08-9788444 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

אוחיון יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב
תקוה פתח ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

רצ/22/1. רצ/1/1, לתכניות שינוי רצ/מק/72/22/1",

רח' לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
179ב. חלקה גוש 4247, - 17 נחמיה

קיים מבנה לפי וצדדי בנין אחורי קו שינוי התכנית: מטרת
המותרים. הבניה אחוזי במסגרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1189 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5616, 30.11.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה,
רצ/ ולתכנית רצ/3/114, לתכנית שינוי רצ/מק/80/15/1", מס'

שבתוקף. 15/1/ב/1

לציון, ראשון ומקומם: בתכנית  הכלולים  השטחים
בשלמותן. 211 ,210 חלקות גוש 3939, - 12 בקר משה רח'

בניה אחוזי העברת ב) קווי בנין; קביעת א) התכנית: מטרת
הבניה. זכויות כל שינוי בסך ללא הקומות בין

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1823 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5634, 11.1.2007 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מאיר ניצן  
המקומית הועדה ראש יושב
לציון ראשון ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי השרון לב ולבניה
שינוי צש/מק/30/22-4", מס' "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז

צש/25/22-4. צש/12/22-4, לתכניות

גוש נורדיה - מושב ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.11 ,9 ח"ח ,12 ,10 חלקות ,8221

יח"ד  מ–124  היחידות מספר הגדלת  א)  התכנית: מטרת
זכויות  ללא הקיימות היחידות  פיצול  ידי על יח"ד, ל–152 
גודל סעיף וביטול שינוי ב) המאושר; בבינוי שינוי וללא בניה
משלימה צש/24/22-4, תכנית מהוראות המרביות היחידות

צש/12/22-4. מפורטת לתכנית

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
,40600 מונד תל דרור, דואר השרון, צומת בני ולבניה לב לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .09-7962205 טל'
טל' רמלה, ,91 הרצל שד' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן

(שייע) ישועה יצחק  
המקומית הועדה ראש יושב

השרון לב ולבניה לתכנון
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לודים מקומי תכנון מרחב

מקומית מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
גז/מק/19/386", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת לודים ולבניה 

גז/12/386. לתכנית שינוי

גוש - חמד  מושב ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.20 חלקה ,6819 גוש ;3 ,2 ח"ח ,6818

לגבי בתכנית הקבוע  בנין בקו שינוי א) התכנית:  מטרת
לבניני ובשטח  א' מגורים באזור במגרשים צדדי בנין  קו
בדבר בינוי או עיצוב תכנית לפי הוראות ציבור; ב) שינוי של

אדריכליים.

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

.08-9241312

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

מסתמכת. היא שעליהן

נשאת כיוף  
המקומית הועדה ראש יושב

לודים ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה  ובמשרדי  חפר  עמק ולבניה
שינוי עח/מק/7/41", מיתאר מס' "תכנית המרכז מופקדת מחוז
לתכנית כפופה  עח/3/41, עח/200, משמ/10(עח), לתכניות

עח/21/200.

 9999 גוש הלוי - בית ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותו.

בתכנית, הקבועים הבנין בקווי שינויים א) התכנית: מטרת
מקומית שרוחבה דרך לאורך קדמי בנין הקטנת קו (1 ידי:  על
ל–6 מ'  מ' מ–15 הלוי, בית של מערבי הצפון בצדו הגובלת מ', 20
במגרש  ל–4 מ' מ' ומ–15 53 עד 64, מגרשים שבין הקטע לאורך

.100 למגרש בנין קווי קביעת (2 ;100

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה בעיתונים, למשרדי הפרסומים המאוחרת בין
.09-8981661 טל' רופין, ליד מדרשת עמק חפר, ולבניה לתכנון
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
טל' רמלה, הממשלה, קרית ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה

.08-9788466

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

מסתמכת. היא שעליהן

אידן רן  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

חפר לתכנון ולבניה עמק

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המרחבית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי שרונים ולבניה

אלה: תכניות מופקדות המרכז

לתכניות שינוי הצ/מק/101/1-2ב", מס' מפורטת "תכנית (1)
הצ/101/1-2. הצ/150,

הרחובות  יונה, כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
שטח ;33-28 חלקות ,8153 גוש - והחרוב העצמאות

מ"ר. 12,015 התכנית:

הסכמת בעלי  ללא מחדש, וחלוקה איחוד מטרת התכנית:  
התכנית בתחום הכלולים המגרשים רישום לצורך הקרקע

המקרקעין. בלשכת

לתכניות שינוי  הצ/מק/146/1-3", מס' מפורטת "תכנית (2)
הצ/31/1-3. הצ/2/38,

שבזי 44  רח' פרדסיה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
דונם. 1,000 התכנית: שטח ;156 חלקה ,8002 גוש -

הקרקע;  בעלי בהסכמת חלקה חלוקת א) התכנית: מטרת  
הגדלת ג) לפני 1989; שהופקדו 6% לתכניות של תוספת ב)
שתי  ד) הוספת ל–36% במקום 30% מאושר; התכסית שטח
שתי במקום דיור יחידות  ארבע הכל סך  דיור, יחידות

המותרות. דיור יחידות

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המרחבית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
נתניה, פולג,  התעשיה אזור  1ג, הצורן רח'  שרונים, ולבניה 
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .09-8636012 טל'
רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן

יואל מוזס  
המרחבית הועדה ראש יושב

שרונים ולבניה לתכנון

שורקות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית הפקדת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 

בר/1/223. בר/223, לתכניות שינוי בר/מק/6/223",
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גוש זכאי - מושב בן ומקומם: השטחים הכלולים בתכנית
.70 ח"ח ,5519

קיים; מצב לפי המגרשים גבולות שינוי א) התכנית: מטרת
שטח בדבר הוראות שינוי למבנים קיימים; ג) בנין קווי שינוי ב)
 77 למגרש  מ"ר ל–471  בר/223 לפי מ"ר מ–490 מינימלי מגרש

בלבד.

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

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
 08-9412991 טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-9412714 או
שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-9788444 טל' ,72430 רמלה ,91 הרצל

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

מסתמכת. היא שעליהן
עמי יפרח

המקומית הועדה ראש יושב
שורקות ולבניה לתכנון

הצפון מחוז   

בית הכרם בקעת מקומי מרחב תכנון

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי הכרם בית  בקעת ולבניה

אלה: מופקדות תכניות מחוז המרכז ולבניה

לתכניות שינוי  ג/בכ/18/06/6778", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/6778. ג/3957,

דיר  שכונת שג'ור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
 47 מגרש  בשלמותה;  17 חלקה ,18818 גוש - אסד  אל

בשלמותו.

מתן  לצורך תשריט לפי בנין קווי שינוי התכנית: מטרת  
קיימת. לבניה לגיטימציה

לתכניות שינוי  ג/בכ/33/6/6764", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/6764. ג/1357,

בענה  שכונת שג'ור, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מתכנית  29 בשלמותם ,28 מגרשים ;4 ח"ח ,18969 גוש -

ג/6764.

לבנין  לגיטימציה למתן בנין לקו שינוי התכנית: מטרת  
קיים.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
ההתנגדות העתק .04-9027501 טל' הכרם, בית בקעת ולבניה

הצפון, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה יומצא
.04-6508508 טל' עילית, נצרת ,595 ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

רקאד טאפש  
המרחבית הועדה ראש יושב

הכרם בית בקעת ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי אלונים גבעות ולבניה
גא/מק/ מס'  מפורטת "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבניה 

לתכנית ג/7403. 89/06", שינוי

גוש מכסור - אל ביר ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.85 ח"ח 84, 76 בשלמותה, חלקה ,10502

בתכנית. הקבועים בנין קווי הקטנת התכנית: מטרת

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

המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

חאמד סלאם
המקומית הועדה ראש יושב  
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

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

ג/9922. לתכניות ג/7676, גא/מק/44/06", שינוי

גוש  - מנדא כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 36 חלקה ,17565

בנין  קווי  הקטנת הסכמה, ללא  חלוקה התכנית: מטרת   
מינימלי. מגרש גודל והקטנת בתכנית הקבועים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1590 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5628, 19.1.2007 ובילקוט

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

לקהל.
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המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

."297/6069

,15510 גוש מגדל - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
תצ"ר. לפי - 5 מגרש ;164 ,161 ,116 ח"ח

המגרש מגבולות הבנין מרווחי הקטנת התכנית: מטרת
הקיים בשטח. בהתאם למצב

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.3991 עמ' התשס"ו, ,5547

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
המחוזית הועדה ובמשרדי המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון
בה בימים לעיין רשאי מעוניין וכל הצפון, מחוז לתכנון ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

חקלאי צבי  
המקומית הועדה ראש יושב

המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הגליל לב ולבניה
ג/לג/2/05/9354", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הצפון מחוז

ג/9354. לתכנית שינוי

אזורי כביש  גובלת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.33 ח"ח גוש 19284, 805 במרכז העיר -

מוצע. מצב תשריט לפי לקווי בנין שינוי התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
העתק .04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

.04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595 מחוז הצפון, ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

הגליל לב מקומי תכנון מרחב

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

ג/9354. ג/7574, לתכניות ג/12906, ג/לג/86/03/7574", שינוי

- סכנין העיר במזרח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.130 ,90 ח"ח ,19290 גוש

מגרש גודל קביעת ב) בנין; קווי קביעת א) התכנית: מטרת
מ"ר. במקום 400 ל–201 מ"ר מינימלי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4304 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 3.7.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-6746741 טל' סכנין, ,80 ת"ד הגליל, לב ולבניה לתכנון
ת"ד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-6508555 טל' עילית, נצרת ,595

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

סיאח חמוד  
המקומית הועדה ראש יושב

הגליל לב ולבניה לתכנון

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יזרעאלים  ולבניה
מק/יז/04/5312", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/5312. לתכנית שינוי

.12 ח"ח ,17180 גוש ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים

בנין. בקווי מחדש ושינוי איחוד וחלוקה התכנית: מטרת

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

רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6520038 טל'
נצרת הפנים, משרד הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

בריל דוד  
המקומית הועדה ראש יושב

יזרעאלים ולבניה לתכנון

הגליל תכנון מקומי מעלה מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הגליל מעלה ולבניה
מג/מק-27/2006", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/5981, ת2/52/1. ג/3500, לתכניות שינוי

,18316 גוש שלומי - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
בשלמותם. 718 ,717 מגרשים ;35 ח"ח

,39 ,35 ח"ח ,18316 בגוש בנין קווי שינוי התכנית: מטרת
.59 ,40

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
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לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
ההתנגדות העתק .04-9979659 טל' הגליל, מעלה  ולבניה
הצפון, ולבניה מחוז המחוזית לתכנון למשרדי הועדה יומצא

.17000 נצרת עילית ,595 קרית הממשלה, ת"ד

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

מסתמכת. היא שעליהן

שמחון אלי  
המקומית הועדה ראש יושב
הגליל מעלה ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אופקים מקומי תכנון מרחב

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

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

23/במ/ לתכנית שינוי 23/מק/2054", מס' מפורטת "תכנית (1) 
.3/60

שכ' שפירא,  אופקים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
 442 מגרש ;223 ,222 חלקות גוש 39634, - 42 ירושלים רח'

23/במ/3/60. מתב"ע

בקו  שינוי ואחורי, בקו בנין קדמי שינוי התכנית: מטרת  
בתכנית. הקבוע בנין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2284 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5649, 19.2.2007 ובילקוט

23/במ/ לתכנית שינוי 23/מק/2059", מס' "תכניתמפורטת (2) 
.3/60

שכ' שפירא,  אופקים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
 432 מגרש ;203 ,202 חלקות גוש 39634, - 62 ירושלים רח'

23/במ/3/60. מתב"ע

בתכנית. בנין אחורי הקבוע התכנית: שינוי בקו מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2284 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5649, 12.2.2007 ובילקוט

23/במ/ לתכנית שינוי 23/מק/2056", מס' מפורטת "תכנית (3) 
.3/60

שכ' שפירא,  אופקים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
מתב"ע   711 מגרש ;127 חלקה ,39632 גוש  -  45 ישי רח'

23/במ/3/60.

בקו  שינוי ואחורי, קדמי בנין  בקו  שינוי התכנית: מטרת  
בתכנית. הקבוע בנין

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2285 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5649, 19.2.2007 ובילקוט

23/במ/ לתכנית שינוי 23/מק/2053", מס' מפורטת "תכנית (4)
.3/60

שכ' שפירא,  אופקים, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
 726 מגרש ;95 חלקה ,39632 גוש  -  7 המלך שאול רח'

23/במ/3/60. מתב"ע

בתכנית. בנין אחורי הקבוע התכנית: שינוי בקו מטרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.2284 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5649, 21.2.2007 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
טל' ,80300 אופקים ,38 הרצל שד' אופקים, ולבניה  לתכנון
לתכנון ולבניה מחוז המחוזית וכן במשרדי הועדה ,08-992854
וכל ,08-6263791 טל' ,84100 שבע באר ,4 הדרום, רח' התקוה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אסרף אבי  
המקומית הועדה ראש יושב

אופקים ולבניה לתכנון

נגב רמת מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
20/מק/3027", מס' מפורטת "תכנית מופקדת נגב רמת ולבניה

.1/142/03/20 לתכנית הכפופה

גוש טללים - קיבוץ ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
דונם. 74.885 התכנית: שטח ;39012

בהסכמת מגרשים וחלוקת איחוד  א) התכנית: מטרת
שטחים הגדלת  ג) מאושר;  בתוואי דרך הרחבת  ב) בעלים; 
פתוחים; ציבוריים שטחים לצורכי בת–תוקף בתכנית שנקבעו
בדבר והוראות בניה  הנחיות קביעת ה) בנין; קווי  קביעת ד)
שמותר מגרש גודל בדבר בהוראות שינוי ו) אדריכלי; עיצוב

להקים עליו בנין.

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

100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן התכנית
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין

.08-6564129 טל' חלוצה, נגב, ד"נ רמת ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ריפמן שמוליק  
המקומית הועדה ראש יושב

נגב לתכנון ולבניה רמת

שדרות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה,
מחוז לתכנון ולבניה המחוזית הועדה שדרות ובמשרדי ולבניה
שינוי 21/מק/2036", מס' מפורטת "תכנית מופקדת הדרום

.9/105/03/21 לתכנית

סיון, ע"ש  שדרות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
חלקי  41 בשלמותה, חלקה ,1886 גוש בע"מ - תעשיות פלסטיק

.1889 גוש

הקרקע המותרת בקומת התכסית התכנית: הסדרת מטרת
זכויות  ובשאר הבניה קווי בשאר שינוי ללא ל–70%  מ–55%

הבניה.
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ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  100 לחוק, סעיף פי הזכאי לכך על התכנית, וכן כל ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
העתק שדרות. ,1 הנשיא כיכר  שדרות, ולבניה לתכנון 
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות
באר שבע, ,4 התקוה רח' החדשה, הממשלה קרית הדרום,  מחוז

.08-6263784 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שדרות מקומי תכנון מרחב

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

.70/102/03/21 לתכנית שינוי 21/מק/2035",

פרץ ע"ש שדרות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותן. 15 ,13 חלקות ,1898 - גוש בע"מ בונה הנגב

,70/102/03/21 תב"ע לפי בנין קווי שינוי התכנית: מטרת
קודמיים 0,0. בנין לקווי השינוי ו–5 מ', מ' ל–4

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.151 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5584, 15.6.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
ובמשרדי שדרות,  ,1 הנשיא כיכר  שדרות, ולבניה לתכנון 
הממשלה קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה
מעוניין וכל ,08-6263791 טל' שבע, באר ,4 החדשה, רח' התקוה
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

אורן מלכה  
המקומית הועדה ראש יושב

שדרות ולבניה לתכנון

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

בע"מ יועצים שלג מי
(51-326000-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
בעלי כל באסיפה כללית של כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,5.7.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניות
הזנפרץ, יהושע את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,52 בגין מנחם רח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק הזנפרץ, יהושע

בע"מ השם עם סוכריה
(51-354798-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שבעלי לאחר  ,3.6.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
התקבלה פירעון, כושר על הצהרה הגישו בחברה המניות
גרוס, צביקה את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה
למפרק ,56478 יהוד ,5/3 בגין מנחם מרח' ,050644335 ת"ז

החברה.

מפרק גרוס, צביקה

6 בגוש 6368 בע"מ  חלקה
(51-185030-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.6.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אהרן אהרוני, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,12 החילזון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אהרוני, אהרן

2000 בע"מ  השקעות אברמזון אפרים
(51-1304120-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ג'ורג' המלך ברח' ,10.00 בשעה   20.8.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המפרק, המראה של סופי דוח הגשת ירושלים, לשם 16ב,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק עו"ד, אברמזון, אפרים

בתל אביב המחוזי בבית המשפט

דיבידנד כוונה להכריז על הודעה

1772/03 פש"ר

.05762271 ת"ז בנבניסטי, רון החייב: שם

גן. רמת ,7 הלל אבא מרח' שפלר, ישראל עו"ד הנאמן: שם

נושים. הסדר פי על הנושים, כל הדיבידנד: סוג

.2.11% הדיבידנד: אחוז

נאמן עו"ד, שפלר, ישראל     




