
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ב״ב באדר א׳ התשס׳׳ה 5375 5 במרס 2005

 עמוד
 אכרזות בדבר שינויים בתקנים רשמיים 1888

 אכרזות בדבר החלפות תקנים רשמיים 1888

 הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי 1889

 קביעת מקומות ייעור לפי סעיף 4(א) לחוק הבלו

 על הדלק 1890

 הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה 1890

 הודעות ברבר השעיות חברים מלשכת עורכי הדין..... 1891

 התליית רישיונות לפי פקודת הרופאים... 1892

 ביטול רישיונות לפי פקודת הרופאים ,1892

 הרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים. 1893

 מינוי ממלאי מקום למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים

 הלאומיים במועצה הארצית לתכנון ולבניה 1893

 הודעה בדבר קביעת תקנים.. 1893 .

 הודעה בדבר שינויים בתקנים 1893

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1893

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות 1920

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1921

 הודעות מאת הציבור 1924

 עמוד
 הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 1882

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו 1882

 הודעה בדבר סכום המחזור השנתי לפי חוק
 העמותות 1882

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה
 (שעת חירום) 1882
 עו בדבר מינוי מועצת אפוטרופסות לנכסי גרמנים 1882
 צו בדבר מינוי מועצת אפוטרופסות לנכסי נפקדים 1882

 הודעה בדבר מינוי הממונה לפי חוק נכסי נפקדים
 (פיצויים) : 1883
 הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)...... 1883

 הודעה על הברה בגופים מוכרים להפניות בנות
 שירות לאומי 1883
 מפקחים לפי חוק לימוד חובה 1884
 מינוי חבר בוועדת ערר לפי חו7ן לעידוד השקעות הון 1887
 מינוי מנהל לענין חוק משק החשמל, התשג״ו-1996 ... 1887
 מינוי ועו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות 1887
 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד התיירות 1887

 מינוי נעיג שר התעשיה המסחר והתעסוקה במועעת
 הרשות לפיקוח חקלאי 1888



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

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 0x1)84 לתקנות ההגנה (שעת
 חירום), 1945' (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר
 דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר
 הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה
 ״אגודת אלנקאא בבית לחם״ בראשותה של עטאף עליאן או כל
 אדם אשר יבוא במקומה, או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה,
 לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון

 זה, הוא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.
 כ׳ בשבט התשם״ה(30 בינואר 2005)

 >חמ 3-1080)
 שאול מופז
 שר הביטחון

 י עייר 1945, תוס׳ 2, עמי 855.

 צו בדבר מינוי מועצת אפוטרופסות לנכסי גרמנים
 לפי חוק נכסי גרמנים, התש״י-1950

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק נכסי גרמנים,
 התש״י-950ו', אני ממנה את בעלי התפקידים והאנשים
 ששמותיהם מפורטים להלן לחברי מועצת אפוטרופסות לנכסי

 גרמנים:
 (1) מנהל האגף לנכסי נפקדים במשרד האוצר - יושב ראש;

 (2) מנהל אגף רכישות, בעלות ורישום במינהל מקרקעי ישראל
- חבר;

 (3) צחי בר־ציון, ת״ז 028927036 - חבר.
 מינויו של יחזקאל שמש ליושב ראש המועצה" ומינוי

 מועצת אפוטרופסות לנכסי גרמנים' - בטלים.
 כ״ז באדר א׳ התשם״ה(6 בפברואר 2005)

 (ח מ 3-1453)
 בנימין נתניחו

 שר האוצר
 י ם״ח התש״י, עמ׳ 266.

 י י״פ התשנ״ח, עמי 5277.
 5 י׳׳פ התשי״א, עמ׳ 52.

 צו בדבר מינוי מועצת אפוטרופסות לנכסי נפקדים
 לפי חוק נכסי נפקדים, התש״י-1950

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק נכסי נפקדים, התש״י-
 1950 י, אני ממנה את בעלי התפקידים והאנשים ששמותיהם

 מפורטים להלן לחברי מועצת אפוטרופסות לנכסי נפקדים:
 (1) מנהל האגף לנכסי נפקדים במשרד האוצר - יושב ראש:

 (2) מנהל אגף רכישות, בעלות ורישום במינהל מקרקעי ישראל
- חבר;

 (3) צחי בר־ציון, ת״ז 028927036 - חבר.
 מינוי מועצת אפוטרופסות לנכסי נפקדים2 - בטל.

 כ״ז באדר א׳ התשס״ה(6 בפברואר 2005)
 >חמ 3-689)

 בנימין נתניוזו
 שר האוצר

 י ס״ח התש׳יי, עמ׳ 86.
 י י״פ התשנ״ה, עמ׳ 1162.

 הודעה על הרשאה
 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,
 התשי״א-1951 י (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה
 להרשות את נושאי המשרה במכון למחקר ביולוגי שבמשרד
 ראש הממשלה (להלן - המכון), אשר מפורטים להלן, לייצג
 את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים
 4 ו־5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של
 המכון ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד בל אחד
 מהם, ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות

 האמורות:
 (1) מנהל המכון יחד עם חשב המכון - בלא הגבלת סכום;

 (2) הםמנכ׳׳ל לכספים ובקרה של המכון יחד עם חשב המכון
- עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים-,

 (3) ראש שט|ק סיוע או מנהל מחלקת רכש ואספקה של המכון
 יחד עם'סגן חשב המכון - עד לסכום של 20,000 שקלים

 חדשים.
 הרשאות קודמות לנושאי משרה במכון למחקר ביולוגי

- בטלות.
 ד׳ באדר א׳ התשס״ה(13 בפברואר 2005)

 (חמ 3-9)
 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה
 י ס״ח התשי״א, עמי 52.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
 ועל שובו

 לפי חוק־יםוד: נשיא המדינה
 בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק־יסוד: נשיא המדינה', אני
 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט״ז
 בשבט התשס״ה (26 בינואר 2005) ועל שובו ביום י״ח בשבט

 התשם״ה(28 בינואר 2005).
 ז׳ באדר א׳ התשס״ה(16 בפברואר 2005)

 (חמ 3-1300)
 אריאל שרון

 ראש הממשלה
 י סייח התשכ״ד, עמ׳ 118.

 הודעה בדבר סכום המחזור השנתי
 לפי חוק העמותות, התש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ג^ לחוק העמותות,
 התש״ם-1980 י (להלן - החוק), אני מודיעה כי עקב עליית
 מדד המחירים לצרכן, סכום המחזור השנתי של העמותה,
 הנקוב בסעיף 19(ג)(1) לחוק, לשנת 2005, הוא 1,044,809 שקלים

 חדשים.
 ט״ז בשבט התשס״ה(27 בינואר 2005)

 (חמ 2770 -3)
 ציפי לבני

 שרת המשפטים
 י סייח התש״ם, עמי 210; התשנ״ו, עמ׳ 276; י״פ התשם״ד,

 עמי 1870.

 1882 ילקוט הפרסומים 5375, ב״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלללית(עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)', אני מרשה בזה את משה שניאור, ת״ז 026783811, עובד
 אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, לערוך חקירות בקשר לביצןע

 עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:
 (1) פקודת המכס';

 (2) חוק סוכני המכס, התשב״ה-51964;
 ,(3) פקודת המשקאות המשכרים(ייצור ומכירה)';

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים5;
 (5) פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-979וי;

 (6) פקודת הטבק7;
 (7) פקודת מם הבולים8;

 (8) חוק מם הבולים על מסמכים, התשב״א- 1961*.
 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשם׳׳ז(31 בדצמבר

 2006) ובל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
 י״ד בשבט התשם״ה(24 בינואר 2005)

 (חמ 3-279)
 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים
 י חוקי א״י, ברך אי, עמ׳ 439.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 5 ם״ח התשכ״ה,עמ׳16.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ׳ 74.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ׳ 88.
 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ׳ 625.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ׳ 100.
 8 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1302.

 * סייח התשב״א, עמי 64.

 הודעה על הכרה בגופים מוכרים להפניית בנות
 שירות לאומי

 לפי תקנות הביטוח הלאומי(בנות בשירות לאומי בהתנדבות),
 התשס״ב-2002

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי תקנה 3(א) ו־(ב1) לתקנות
 הביטוח הלאומי(בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס״ב-
 2002', ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ובוועדה המייעצת
 הכרתי בגופים שלהלן בגופים מוכרים להפניית בנות לשירות

 לאומי:
 (1) עמותת ״שירות לאומי״ - שירות אזרחי חלופי בישראל״

 (מם׳ רישום 58-035409-0);
 (2) עיריית ירושלים.

 ח׳ בטבת התשם״ה(20 בדצמבר 2004)
 >חמ 3-564)

 אריאל שרון
 ראש הממשלה ושר הרווחה

 י ק״ת התשם״ב, עמ׳ 853; התשס״ה, עמי 55.

 הודעה בדבר מינוי הממונה
 לפי חוק נכסי נפקדים(פיצויים), התשל״ג-1973

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק נכסי
 נפקדים (פיצויים), התשל״ג-1973', מיניתי את מנהל האגף

 לנכסי נפקדים במשרד האוצר לממונה.
 מינויו של יחזקאל שמש לממונה' - בטל.

 כ״ז באדר א׳ התשם״ה(6 בפברואר 2005)
 1חמ 3-1093)

 בנימין נתניהו
 שר האוצר

 י ס״חקתשל״ג, ענו 164.

 י י״פ התשנ״ו, עמ׳ 2405.

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)', אני מרשה בזה את שלמה לוי, ת״ז 051914885, עובד
 אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, הנמנה עם היחידה ללוחמה
 בסמים ברשות המכס, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על

 החוקים הרשומים מטה והתקנות לפיהם:
 (1) פקודת המכס'-,

 (2) חוק סוכני המכס, התשכ״ה-51964;
 (3) פקודת המשקאות המשכרים(ייצור ומכירה)4;

 (4) פקודת הכהילים המפוגלים';
 (5) פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-41979;

 (6) פקודת הטבק'-,
 (7) פקודת מס הבולים8;

 (8) חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א- 1961';
 (9) פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש], התשל״ג-1973'"
- אגב כניסתו של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסה
 לישראל או אגב יציאה מהם והכל בהתאם לתחומי
 האחריות בקבוע בהחלטת ממשלה 3328 מיום ג׳ בתמוז
 התשנ״ד(12 ביוני 1994) ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין

 אגף המכס ומע״מ לבין משטרת ישראל.
 תוקפה של הרשאה זו עד יום י׳ בטבת התשס״ז(31 בדצמבר

 2006) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
 י׳׳ז בשבט התשס״ה(26 בינואר 2005)

 >חמ 3-279)
 גדעון עזרא

 השר לביטחון הפנים
 י חוקי א־י, כרך אי, עמ׳ 439.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמי 39.
 י ס״ח התשב״ה, עמ׳ 16.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ׳ 74.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמי 88.
 6 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 625.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמי 100.
 8 חוקי א״י, כרך בי, עמ׳ 1302.

 י ס״ח התשכ״א, עמי 64.
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526 0 

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005 1883



 שם מס׳ זהות סוג מוסד החינוך
 עדוי עלי 20673521 יסודי
 פראג׳ םלמאן 20059788 יסודי
 שחברי אמין 20756979 יסודי

 אוחנה שושנה 50037845 יסודי + על יסודי
 אלון ירדנה 58383316 יסודי + על יסודי
 אסעד ג׳לאל 50440056 יסודי + על יסודי
 בדראן אחמד 56247273 יסודי + על יסודי
 בונן מיכאל 69285401 יסודי + על יסודי
 בלישה יוסף 26770040 יסודי + על יסודי
 גל דליה 94209928 יסודי + על יסודי
 דיאב הוסאם 55177208 יסודי + על יסודי
 זבידה דניאלה 65471534 יסודי + על יסודי
 זידאן אבו זידאן 50826429 יסודי + על יסודי
 חריב עלי 20968053 יסודי + על יסודי
 לק חיים 62358932 יסודי + על יסודי
 מוקטרן אמין 56287055 יסודי + על יסודי
 מייזלם אליעזר 5835277 יסודי + על יסודי
 גבון רחל 55425789 יסודי + על יסודי
 סעדה יעקב 64606163 יסודי + על יסודי
 עתידה ג׳מיל 20103313 יסודי + על יסודי
 עומר יאסר 50044049 יסודי + על יסודי
 עמיאל גד 6276802 יסודי + על יסודי
 פלד אריה 50536044 יסודי + על יסודי
 קרםנטי גבי 60066537 יסודי + על יסודי
 שטיין עפרה 54320510 יסודי + על יסודי

 אוריאל אורה 5872635 על יסודי
 זמיר עביה 54141841 על יסודי
 מדר נפתלי 50251396 על יסודי
 נורלמן עדנה 53437554 על יסודי
 םלאמה סלימאן 54815832 על יסודי
 עזאיזה חאלד 21283825 על יסודי
 פראג׳ האני 51068823 על יסודי
 רביב רמי 60552932 על יסודי

 אואקיאן אנאהית 20064556 קדם יסודי
 אחיטוב סיגל 57317307 קדם יסודי
 ארז אושרה 50142371 קדם יסודי
 ג׳ובראן נאילה 20180493 קדם יסודי
 רייפני מזל 41587825 קדם יסודי
 הלוי טובה 54620331 קדם יסודי
 וישניאק כרמלה 49990260 קדם יסודי
 חגית זאב 5989256 קדם יסודי
 חמאר רמזיה 52381274 קדם יסודי
 יצחק מיכל 46838157 קדם יסודי
 ירמיאס יעל 1631522 קדם יסודי
 מיטב שרה 9317603 קדם יסודי
 גבו מיקה 1252089 קדם יסודי
 סליאר דפנה 68304427 קדם יסודי
 עווידה דומיה 35319904 קדם יסודי
 עלאלדין םגא 58952904 קדם יסודי
 עפרון מרים 3945292 קדם יסודי
 קאסם פאטמה 56915002 קדם יסודי

 מפקחים
 לפי חוק לימוד חובה, התש״ט-1949

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א לחוק לימוד חובה, התש״ט-
 1949' (להלן - החוק), אני מסמיכה את המפקחים הרשומים
 להלן, לקבל דיווחים ממנהלי מוסדות חינוך, לפי הוראות
 החוק ותקנות לימוד חובה(כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך),

 התשס״ה-22004:

 שם מס׳ זהות סוג מוסד החי וינוך
 מח1ז ירושלימ

 בן חור רות 53310538 יסודי
 ווהפטיג נורית 8138455 יסודי
 מיארה מאיר 63239743 יסודי
 קורן טלי 55524086 יסודי
 ששון אליהו 12001509 יסודי

 גליקםברג אלכם 56234511 על יסודי
 הרמן אשר 46450532 על יסודי
 כרמי מרגלית 3984416 על יסודי

 בן חמו ציונה 50630425 קדם יסודי
 בן שמש שרה 17483025 קדם יסודי
 מנדלםון רחל 26052274 קדם יסודי
 פדראה עבד רבו 58516402 קדם יסודי
 פינםקי רבקה 11852092 קדם יסודי
 פרנק זהבה 124370 קדם יסודי

 מגהלת חינוך ירושלים

 דנון יפה 70937560 יסודי
 בוסקילה דוד 62700331 יסודי
 לחובםקי אורה 1673391 יסודי
 לוי ישי 64813975 יסודי
 הלוי אברהם 468488 יסודי
 זקסנברג מיכל 5121812 יסודי

 מאיר שרה 5828850 על יסודי
 מצנר לינםיה 74076639 על יסודי
 מנדל עליזה 5348826 על יסודי

 דורית שרון 72683352 קדם יסודי
 צדקיהו תמר 73576258 קדם יסודי
 אהרונסון מלבה 667626 קדם יסודי
 עמירי לילי 79747333 קדם יסודי

 מחוז הצפון

 ברם יעל 53228417 חינוך מיוחד
 ג׳רדאת עדאלה 52496296 חינוך מיוחד
 גל שלומית 53411476 חינוך מיוחד
 דקל ניצה 53436440 חינוך מיוחד
 מרגי יוסף 64083470 חינוך מיוחד
 מתא באסם 56288384 חינוך מיוחד
 פלאח פאדיה 58577149 חינוך מיוחד

 חילף מוסא 55815625 יסודי

 י ס״ח התש״ט, עמי 287; התשם״א, עמ׳ 517.
 2 ק״ת התשם״ה, עמי +29.
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 שם מט׳ זהות סוג מוסד החינוך
 חמו חנה 45912834 יסודי
 יחזקאל גבריאלה 16984775 יסודי
 מסד ג,ילה 52097979 יסודי
 נגר זכריה 41078007 יסודי
 נתן סולי 9788910 יסודי
 סבע סרסור 52883861 יסודי
 סגל אריאלה 52238458 יסודי
 ענתבי מינה 50845635 יסודי
 קנור טמירה 3736386 יסודי
 רובין דליה 56390867 יסודי
 שאלתיאל עזרא 52704346 יסודי
 שטרק שרה 10578045 יסודי

 אדלר אהרון 54976212 יסודי + על יסודי
 ברנשטיין זמיר 50488246 על יסודי
 בש יהודה 67871202 על יסודי
 גרוס יעל 50648450 על יסודי
 חרוםט חנה 68270933 על יסודי
 מילשטיין עדי 50082676 על יסודי
 סחייק יחזקאל 50827245 על יסודי
 עטרי אביבה 546452197 על יסודי
 בריאל נילי 51281475 על יסודי
 שוקי נחום 74679341 על יסודי
 שטרנהיים ניצה 33842139 על יסודי
 שלזינגר זהבה 30491104 על יסודי

 ג׳אבר הודא 50646728 קדם יסודי
 גרין יהודית 4381588 קדם יסודי
 דנון זיוה 55507982 קדם יסודי
 הניג מירי 50257815 קדם יסודי
 חדד סימה 67818682 קדם יסודי
 טויטו יפה 55081012 קדם יסודי
 כהן־תנעמי יפה 54176839 קדם יסודי

 לוסטיגמן חזון
 נעמי 9227828 קדם יסודי
 מלוב רבקה 54309732 קדם יסודי
 סויסה רותי 69576205 קדם יסודי
 סייג נורית 5226709 קדם יסודי
 עציון אירית 23064403 קדם יסודי
 פז אורגה 57712580 קדם יסודי
 פרידמן לאה 27076942 קדם יסודי
 פרגקוחנה 54225339 קדם יסודי
 קורן אולי 55965149 קדם יסודי
 קסלר חיה 50589860 קדם יסודי
 קריבוי אורית 11610961 קדם יסודי
 ראובן נאוה 58643037 קדם יסודי
 רהט חיה 5928692 קדם יסודי
 שורץ שרה 9585027 קדם יסודי
 שי מיקי 53356184 קדם יסודי
 שניירר שלוה 64822732 קדם יסודי

 שצרוביצקי
 ברנדוין שפרה 9־00473486 קדם יסודי
 שריר חבצלת 50081579 קדם יסודי

 שם מס׳ זהות סוג מוסד החינוך

 מחוז חיפה

 יוספזון נרדה 51220069 חינוך מיוחד
 כבהא אחמד 23231079 חינוך מיוחד
 מולכו מלכה 51507028 חינוך מיוחד
 עיני דוברת 56502933 חינוך מיוחד

 אסולין יצחק 67312736 יסודי
 וייל דפנה 9152810 יסודי
 כץ כרמלה 5763156 יסודי
 לאוב מירה 10975152 יסודי
 סולמיאן מישל 21120241 יסודי
 רוזנהיימר נירה 72781537 יסודי
 שלומי רבקה 10579662 יסודי

 אפרתי מאיר 68884089 יסודי + על יסודי
 זחלקה מדחאת 35222306 יסודי + על יסודי
 חרדאן זבריה 51100097 יסודי + על יסודי
 עיאדאת עורםאן 53778460 יסודי + על יסודי
 שלומאי יפה 30530216 יסודי + על יסודי

 אמסלם גבריאל 27072107 על יסודי
 דר שרה 6838981 על יסודי
 ייזל יעקב 6479042 על יסודי
 יעקבי יעל 6167357 על יסודי
 מלמד מרים 13628847 על יסודי
 שניר חיים 1708858 על יסודי

 גל מרים 64603731 קדם יסודי
 גלנץ הילה 51948362 קדם יסודי
 יובל חנה 10738649 קרם יסודי
 יונה מיכל 5388137 קדם יסודי
 לוטן רינה 10164846 קדם יסודי
 מנקלי יונה 468512 קדם יסודי
 נטור סלוא 51927937 קרם יסודי
 קול יהודית 30469379 קרם יסודי

 מחוז המרכז
 אביצור לילית 43978882 חינוך מיוחד
 בר עליה עדינה 55998868 חינוך מיוחד
 בשארה אחסאן 35374701 חינוך מיוחד
 דנאי חסידה 3074846 חינוך מיוחד
 וייס רונית 56113889 חינוך מיוחד
 יהלום נאוה 1472620 חינוך מיוחד
 כהן שולמית 5226864 חינוך מיוחד
 סופר טובה 5200407 חינוך מיוחד
 ספרוני מירי 44096535 חינוך מיוחד
 שנה אורלי 23962004 חינוך מיוחד

 אליהו חני 79260634 יסודי
 בן ארי חנה 3984320 יסודי
 גומא שרה 4719803 יסודי
 הורביץ יעל 58342395 יסודי
 הורוביץ לילי 3211885 יסודי
 המאירי פנינה 10921831 יסודי
 חיימוביץ עמליה 52061959 יסודי
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 שם מס׳ זהות סוג מוסד החינוך

 מחוז הדרומ

 אבו עג׳אג׳
 איםמעיל 59410951 חינוך מיוחד
 בן זקן מלבה 55722490 חינוך מיוחד
 חג׳בי יובי 54528807 חינוך מיוחד
 מונטל דניאלה 61474961 חינוך מיוחד
 צימרמן סילביה 68762848 חינוך מיוחד

 אחרוני רות 52194149 יסודי
 ארגוב מרים 75434449 יסודי
 בן זקן אילנה 51690667 יסודי
 הררי זהבה 3462140 יסודי
 כלפון עליזה 62383054 יסודי
 לוי עליזה 67266601 יסודי
 סבג מאיר 62718564 יסודי
 פז ברכה 52472255 יסודי
 פיקאר מיכאל 13368956 יסודי
 שפירא אילה 42447904 יסודי

 רובוביץ יעל 642116 יסודי + חינוך
 מיוחד

 אבו טהה עטיה 53871877 יסודי + על יסודי
 אליעז ברוריה 73257446 יסודי + על יסודי
 אלעמור םלימאן 53870440 יסודי + על יסודי
 אלעתמין מוחמר 56311475 יסודי + על יסודי
 בלום יהודית 50909332 יסודי + על יסודי
 דהאן שמעון 60222383 יסודי + על יסודי
 מרציאנו יעקב 8115800 יסודי + על יסודי

 אלקרינאוי מוחמר 52466794 יסודי + על יסודי
 + חינוך מיוחד

 אזולאי לילית 48245567 על יסודי
 אלרר זאב 23807603 על יסודי

 אבו מעמר רוזלן 58529140 קדם יסודי
 אבוקםים ציפי 53535704 קדם יסודי
 אבורביע ג׳יהן 21028493 קדם יסודי
 איזקם דפנה 56057748 קדם יסודי
 חחי בתיה 67340091 קדם יסודי
 יצחקי נעמי 77859239 קדם יסודי
 לנג אילנה 63340855 קדם יסודי
 לשם רבקה 77351542 קדם יסודי
 מימון רבקה 54697354 קדם יסודי
 משאלי שולמית 5111638 קדם יסודי
 נעמן תמר 60180643 קדם יסודי
 םעדון דליה 65460693 קדם יסודי
 פרידמן אילנה 50316223 קדם יסודי
 פרנקומרים 62706445 קדם יסודי
 רזיק רנרה 56947195 קדם יסודי

 לוי ורדה 65111577 קדם יסודי + על
 יסודי

 שם מם׳ זהות סוג מוסד החינוך

 מחוז תל אביב

 בשארה אחסאן 35374701 חינוך מיוחד
 זרנקין רות 42660894 חינוך מיוחד
 נאור אריאלה 7717259 חינוך מיוחד
 פרי נורית 53666970 חינוך מיוחד
 קדן נועה 6542492 חינוך מיוחד
 קנדל ציפורה 4331799 חינוך מיוחד
 שגיא חיה 8303067 חינוך מיוחד
 שוכמן רחל 7949241 חינוך מיוחד

 דרן רונית 30406953 יסודי
 ויסוקר חנה 1284975 יסודי
 טרייסטר מדלנה 10047231 יסודי
 לוטן קרבר שדה 62492343 יסודי
 מייזליק רחל 1429711 יסודי
 ניסים עודד הדרה 8320616 יסודי
 פטרון לאה 4309837 יסודי

 קפלן רפאלי
 אילנה 51933174 יסודי
 שפר צילה 50469881 יסודי

 רון חדוה 8569212 יסודי + על י
 ארגמן שלמה 73301111 על יסודי
 בר סלע לינה 50341726 על יסודי
 גונן אביגדור 67690446 על יסודי
 ישראלי אריאלה 55376776 על יסודי
 לוי אליהו 52913001 על יסודי
 שטאובר דלית 55886063 על יסודי
 שיוביץ יצחק 65088650 על יסודי

 בדרשי עליזה 56219785 קדם יסודי
 זוסמן חיה 8779878 קדם יסודי
 זילברמן פנינה 4335501 קדמ יסודי
 יהושוע ליאורה 58262015 קדם יסודי
 ינאי טוני 77440352 קדם יסודי
 כוך דורית 54877600 קדם יסודי
 לוי ורדה 54188800 קדם יסודי
 לזניק רחל 53883732 קדם יסודי
 מאור טובה 50704220 קדם יסודי
 מזרחי אילנה 65288284 קדם יסודי
 נגר רונית 58149568 קדם יסודי
 צימרמן עדנה 65474116 קדם יסודי
 צנג מירי 50272525 קדם יסודי
 קליימן ליאורה 56032832 קדם יסודי
 שולמן תלמה 3234903 קדם יסודי
 שטרםברג חגה 4549143 קדם יסודי
 שמואלביץ רונית 52757192 קדם יסודי
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 מינוי מנהל לענין חוק משק החשמל, התשנ*ו-1996
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים/ התשי״ט-959 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המרינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', אני מטיל על עובד משרד התשתיות
 הלאומיות, יפים מלמד, ת״ז 308863109, למלא את תפקיד
 המנהל לענין חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996ג, כל עוד לא
 מונה מנהל כאמור בידי הממשלה, ובלבד שתקופת בהמתו של

 יפים מלמד לא תעלה על שלושה חרשים.
 כ׳׳ז בשבט התשס׳׳ה(6 בפברואר 2005)

 (חמ 3-1173)
 בנימין(פואד) בן אליעזר
 שר התשתיות הלאומיות

 י סייח התשי״ט, עמי 86; התשכ״ג, עמי 157.
 1 ם״ח התשנ״ו, עמי 208.

 מינוי חגו ^יוחד
 לפי פקודת האגודות השיתופיות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות׳,
 (להלן - הפקודה), אני ממנה את לימור רוזנטל, ת״ז 028793909,
 לעוזר רשם האגודות השיתופיות (להלן - הרשם) ומקנה לה

 את סמכויות הרשם לפי הפקודה לענינים האלה:
 (1) סעיפים 26(2גג),(3) ו־(5) לפקודה;

 (2) תקנות 2 ו־3א לתקנות האגודות השיתופיות(שעבודים/
 התשל״ו-1976'.

 י׳׳ד בשבט התשס״ה(24 בינואר 2005)
 (חמ 3-983)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י חוקי א״י, כרך אי, עמי 336; ס״ח התשב״ד, עמי 80.
 י ק״ת התשל״ו, עמי 981; התשמיט, עמי 1355.

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משדד התיירות
 לפי חוק שירות המדינה(מינויים), התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-1959', ולאחר התייעצות עם נציב שירות
 המדינה, אני מטיל על משה ריגל, המשנה למנהל הכללי של
 משרד התיירות, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד
 התיירות, מיום כ״ט בשבט התשם״ה(9 בפברואר 2005) עד יום
 ז׳ באדר א׳ התשם״ה(16 בפברואר 2005) או עד שובו של אלי

 כהן המנהל הכללי מחוץ לארץ, לפי המוקדם.
 ב״ט בשבט התשס׳׳ה(8 בפברואר 2005)

 (חמ 3-56)
 אברהם הירשזון

 שר התיירות
 י סייח התשי״ט, עמי 86.

 שם מס׳ זהות סוג מוסד החינוך

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 25(ב) לחוק לעידוד השקעות
 הון, התשי״ט-1959' (להלן - החוק), אנו ממנים את דוד ברוך,
 ת״ז 56073554, לחבר בוועדת הערר* על החלטות המינהלה של
 מרכז ההשקעות או על החלטות מנהל מרכז ההשקעות כמפורט

.  בסעיף 25(א) לחוק, במקום יהודה גילג
 תוקף המינוי לשלוש שניםיהחל ביום י״ג בשבט התשם״ה

 (23 בינואר 2005).
 י״ג בשבט התשס״ה(23 בינואר 2005)

 (חמ 3-506)
 אהוד אולמרט בנימין גתניהו
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה שר האוצר

 י ם״ח התשי״ט, עמי 234.
 י י״פ התשמ׳־ד, עמ׳ 3123.
 י י״פ התשמ״ח, עמ׳ 758.

 המנהל לחינוך התיישבותי

 אילן אהובה 41044595 על יסודי
 אלבויים אברהם 7021595 על יסודי
 אמור שמעון 68342591 על יסודי
 ביטמן משה 4363768 על יסודי
 בן מורה ענת 51681542 על יסודי
 בר כוכבא יוסף 54587811 על יסודי
 גבע עדה 9767815 על יסודי
 גולן רחל 64467111 על יסודי
 טולדגו אבי 60978541 על יסודי
 מנברג אלי 7972904 על יסודי
 צור אבי 12001806 על יסודי
 ציון אהרון 47230149 על יסודי
 קדישאי דובי 8718736 על יסודי
 רוטט אסתי 53568747 על יסודי
 שמאלי האשם 52384740 על יסודי
 שריד חיה 10284438 על יסודי

 מטה
 מרדכי(מוטי)

 בנאו 4480141
 נבות־מרחבי

 דבורה 6־0002647
 בוחבוט שולמית 6512042

 בירן עירית 53960340
 כהן דבורה 9201872

 שמאי שולה 9־00333325
 יוסף רחמים 47105762

 כ׳׳א בשבט התשס״ה(31 בינואר 2005)
 (חמ 3-3297)

 לימוד לבנת
 שרת החינוך התרבות והספורט

 מינוי חבר בוועדת ערר
 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם׳׳ה, 3.3.2005 1887



 גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2225,

 התשל״ו,עמ׳ 1871.
 תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 ט״ז בשבט התשס״ה(26 בינואר 2005)
 >חמ 5-95)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיע כי מבון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים

 הרשמיים האלה:
 ת״י 1071 - משקאות לא כוהליים, ממאי 2002, על ידי פרסום

 גיליון תיקון מס׳ 1 מינואר 2005¡
 ת״י 1103 - קפה קלוי, מיוני 1981 וגיליונות תיקון מיולי 1985
 ומאוקטובר 1993, על ידי פרסום גיליון תיקון מס׳ 4 מינואר

.2005 
 גיליונות התיכון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
 בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,

 התשל׳׳ו, עמ׳ 1871.
 תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 ט״ז בשבט התשס״ה(26 בינואר 2005)
 >חמ 3-95)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ם״ח התשי״ג, עמי 50; התשנ״ח, עמ׳ 52.

 אברזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי־ג-1955

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג-1955', כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,

 את התקנים הרשמיים האלה:
 ת״י 107 חלק 1 - סולר: סולר למנועי דיזל, ממאי 2001 וגיליון

 תיקון מסי 1 ממרס 2005;
 ת״י 107 חלק 3 - סולר: ״סולר 50״ למנועי דיזל, מפברואר 2003;

 במקומם יבוא:
 ת״י 107 חלק 1 - סולר: סולר למנועי דיזל, מפברואר 2005;

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
 תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו,

 עמי 1871.
 תחילתה של אכרזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 י״ז בשבט התשס״ה(27 בינואר 2005)
 (חמ 3-95)

 אהוד אולמדט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשלי׳ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי 52.

 מינוי נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה במועצת
 הרשות לפיקוח חקלאי

 לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ״ח-1988
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק הרשות לפיקוח
 חקלאי, התשנדח-1988', אני ממנה את עובד המדינה יורם
 לוי, ת״ז 65211158, נציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה לחבר

 מועצת הרשות.
 מינוי קורם לנציג שר התעשיה המסחר והתעסוקה

-בטל.
 י״א בתשרי התשס״ה(26 בספטמבר 2004)

 (חמ 3-2129)
 ישראל 3״ץ

 שר החקלאות ופיתוח הכפר
 י סייח התשמ״ח, עמי 106; התשם״ג, עמי 453.

 אברזה בדבר שינוי תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-955 ו

 בהתאם לסעיף 8(ה< לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן
 הרשמי ת״י 473 חלק 10 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים
 למתח נומינלי עד 1,000 וולט: פתילים עגולים מבודדים בגומי
 עבה (כינוי ״פגגב״<, מנובמבר 1988 וגיליון תיקון מם׳ 2 ממאי

 2000, על ידי פרסום גיליון תיקון מס׳ 3 מינואר 2005.
 גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 תקנים רשמיים, שפורטמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו,

 עמי 1871.
 תחילתה של אברזה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 ט• ז בשבט התשם״ה(26 בינואר 2005)
 (חמ 3-95)

 אהוד אולמרט
 . שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ם״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי״ג-1953', אני
 מודיע כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים

 הרשמיים האלה:
 ת״י 915 - גזה רפואית, מנובמבר 1981 וגיליון תיקון מס׳ 1
 מינואר 1999, על ידי פרסום גיליון תיקון מם׳ 2 מינואר

;2005 
 ת״י 1078 - מרפד גזה, מיוני 1984 וגיליונות התיקון מאוקטובר
 1984 ומאוקטובר 1991, על ידי פרסום גיליון תיקון מסי 3

 מינואר 2005;
 ת־י 1157 - מוצצים ופטמות לתינוקות, מדצמבר 1997 וגיליון
 תיקון מס׳ 1 מינואר 2004, על ידי פרסום גיליון תיקון

 מם׳ 2 מינואר 2005.

 י ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמ׳ 52.

 1888 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 הסמבה
 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד
 מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
 שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי
 (עבירות קנס - שמירת הניקיון), התש*ס-2000', וכן למסור
 הודעת תשלום קנם לפי סעיף 228(0 לחוק למי שיש לו יסוד
 להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי

 (ברירת משפט - שמירת הניקיון), התש״ס-2000':
 יחיאל אילה, ת״ז 057931842

 אסתר סכלקנס, ת״ז 051875987
 יצחק שפירא, ת״ז 054581566

 אברהם מלכה, ת״ז 024615288
 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים

 בתפקידם כמפקחימ בעיריית מעלה אדומים.
 כ׳ בשבט התשם׳׳ה(30 בינואר 2005)

 (חמ 3-104)
 שלומ שמחון

 השר לאיכות הסביבה
 י ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.
 י ק׳׳ת התש״ם, עמי 394.

 הסמבה
 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ״ב-1982' (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד
 מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
 שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי
 (עבירות קנם - פינוי יריעות פלסטיק), התשס״ד-2003־, ובן
 למסור הודעת תשלום קנם לפי סעיף 228(0 לחוק למי שיש לו
 יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
 הפלילי (ברירת משפט - פינוי יריעות פלסטיק), התשס״ד-

 2003־:
 גיא נחושתן, ת״ז 025015066
 אורי שפירא, ת״ז 031763220

 מישל מור יוסף, ת״ז 022098479
 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים

 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.
 כ׳ בשבט התשם׳׳ה(30 בינואר 2005)

 >חמ 3-104)
 של1מ שמחון

 השר לאיכות הסביבה
 י ם״ח התשמ׳׳ב, עמ׳ 43.
 1 ק״ת התשם״ד, עמ׳ 84.

 אבדזה בדבר החלפת תקן רשמי
 לפי חוק התקנים, התשי״ג -1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג-1953', כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,

 את התקן הרשמי שלהלן:
 ת׳׳י 1546 - מצתים: דרישות בטיחות, מאפריל 1996.

 במקומו יבוא:
 ת׳׳י 1546 - מצתים: דרישות בטיחות, מינואר 2005.

 התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
̂ שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״ו,  תקנים רשמיים

 עמי 1871.
 ט״ז בשבט התשס״ה(26 בינואר 2005)

 (חמ 3-95)
 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 י ס׳׳ח התשי״ג, עמי 30; התשל״ט, עמ׳ 34; התשנ׳׳ח, עמ׳ 52.

 אברזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים,
 התשי״ג-1953', כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי,

 את התקנים הרשמיים האלה:
 ת״י 926 - מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים,
 מאפריל 1980 וגיליונות תיקון מיולי 1981, מנובמבר 1986

 וממאי 1992.
 במקומו יבוא:

 ת׳׳י 926 - מוצרי פירות וירקות המשומרים בחומרים משמרים,
 מינואר 2005. הסעיפים שנותרו לא רשמיים הם 1.5 (מיון),
 2.1 (תוספות - למעט דרישות או מגבלות שמטרתן הגנה
 על בריאות הציבור), 3.2 (המשקל לאחר סינון) ו־3.3(תכולה

 כוללת של המוצקים הנמסים).
 ת׳׳י 1246 - תה, מספטמבר 1984 וגיליון תיקון מס׳ 1 ממאי

;2002 
 במקומו יבוא:

 ת׳׳י 1246 - תה, מינואר 2005, הסעיפים שנותרו לא רשמיים
 הם: 1.4 (מיון), 2.3 (תוספות - למעט דרישות או מגבלות
 שמטרתן הגנה על בריאות הציבור), 2.7,24.1 (תכולה), 2.8
 (הרבב תה שחור, למעט 2.8.8 ו־2.8.9), 2.9 (גודל עלי התה

 במוצר/ 2.10.1 ו־2.10.2.
 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
 הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223,

 התשל״ו, עמי 1871.
 תחילתה של אבחה זו שישים ימים מיום פרסומה.

 ט׳׳ז בשבט התשס׳׳ה(26 בינואר 2005)
 (חמ 3-95)

 אהוד אולמרט
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 י ם׳׳ח התשי״ג, עמ׳ 30; התשל׳׳ט, עמי 34; התשנ״ח, עמי 52.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005 1889



 קביעת מקומות ייצור
 לפי סעיף 4(א) לחוק הבלו על דלק, התשי״ח-1958

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק הבלו על דלק,
 התשי״ח-1958', אני קובע את המקומות המפורטים להלן

 כמקומות ייצור, שבעת הוצאת הדלק מהם, ישולם הבלו:
 ו. בתי זיקוק לנפט בע״מ - חיפה

 2. בתי זיקוק לנפט בע״מ - אשדוד
 ל. פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע״מ - הרצליה
 4. פי גלילות מסופי נפט וצגורות בע״מ - אשדוד

 5. פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע״מ - באר שבע
 6. פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע״מ - ירושלים

 7. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ - מסוף אשקלון
 8. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ - מסוף ביל״ו
 9. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ - מסוף אפרת

 10. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ - מטוף אשל הנשיא
 11. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע״מ - מטוף קרית חיים
 12. חברת תשתיות גפט ואנרגיה בע״מ - מסוף חיפה(נמל

 הדלק)
 13. חברת קו צינור אילת-אשקלון בע״מ - סניף אשקלון

 14. חברת קו צינור אילת-אשקלון בע״מ - סניף אילת
 15. חברה לייצוא נפט בע״מ - חיפה

 16. חברה לייצוא נפט בע״מ - אשדוד
 17. חברת פז(צפון) בע״מ - חיפה

 18. חברת םונול(צפון) בע״מ - חיפה
 19. חברה דלק(צפון) בע״מ - חיפה

 20. חברת גרין אוייל אנרגיה בע״מ -אריאל - לענין שמן
 ממוחזר

 21. חברה לזיקוק שמנים טלום בע״מ -שמוע - לעגין שמן
 ממוחזר

 כ״ט בכסלו התשס״ה(12 בדצמבר 2004)
 (חמ 3-1464)

 איתן רוב
 מנהל רשות המסים בישראל

 י ם״ח התשי״ח, עמי 160.

 הודעה על אצילת סמכויות
 לפי פקודת התעבורה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת
 התעבורה' (להלן - הפקודה), אצלתי את סמכויותי כרשות

 רישוי -
 (1) לחנן אהרון, ת״ז 058393356, לענין הפקודה ולענין תקנות

 התעבורה, התשב״א-1961'(להלן - התקנות);
 (2) לענין סימנים א׳ ו־ב׳ בפרק השני, הפרק השלישי
 וסעיפים 51 עד 57, 61, 66, 82 ו־84 לפקודה, ובתקנות

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173; סייח התשנ״ח,
 עמי 301.

 י ק״תהתשכ״א, עמי 1425.

 הסמבה
 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשנדב-1982' (להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד
 מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
 שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנם לפי צו סדר הדין הפלילי
 (עבירות קנם - תנאים תברואיים בתחנות דלק), התשס״א-
 2001', וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(0 לחוק
 למי שיש לו יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו
 סדר הדין הפלילי(ברירת משפט - תנאים תברואיים בתחנות

 דלק), התשם״א-2001':
 מהמשרד לאיכות הסביבה:
 גיא נחושתן, ת״ז 025015066
 אורי שפירא, ת״ז 031763220

 מהיחידה האזורית לאיכות הטביבה - רעננה:
 פליקם פיינשטיין, ת״ז 304360761

 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה וביחידה האזורית לאיכות

 הסביבה - רעננה, לפי הענין.
 כ׳ בשבט התשס״ה(30 בינואר 2005)

 (חמ 3-104)
 שלום שמחו!

 השר לאיכות הסביבה
 י ס״ח התשמ״ב, עמי 43.

 י ק״ת התשם״א, עמ׳ 780.

 הסמכה
 לפי חוק סדר הדין הפלילי(נוסח משולב], התשמ׳יב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ״ב-1982י(להלן - החוק), אני מסמיך כל אחד
 מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם
 שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי
 (עבירות קנס - פיקדון על מכלי משקה), התשם״ב-2002', וכן
 למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק, למי שיש לו
 יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
 הפלילי(ברירת משפט - פיקדון על מכלי משקה), התשס״ב-

:'2002 
 מהמשרד לאיכות הסביבה:
 הילה כוכבי, ת״ז 024974057
 גיא נחושתן, ת״ז 025015066
 אורי שפירא, ת״ז 031763220

 מהיחידה האזורית לאיבות הסביבה - רעננה:
 פליקם פיינשטיין, ת״ז 304360761

 הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה וביחידה האזורית לאיכות

 הסביבה - רעננה, לפי הענין.
 כ׳ בשבט התשס״ה(30 בינואר 2005)

 (חמ 3-104)
 שלום שמחץ

 השר לאיכות הסביבה
 י ם״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.

 י ק״ת התשס״ב, עמי 429.

 1890 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



 הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ״ג בכסלו
 התשס״ה (6 בדצמבר 2004), בתיק בד״א 79/04, החליט להטיל
 על עורך דין עדי כרמי, ת״ז 043625094, רישיון מט׳ 3587, עונש

 של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנה.
 תוקף ההשעיה מיום תחילת השעייתו הזמנית ביום כ׳׳ז
 באלול התשם״ד(13 בספטמבר 2004) עד יום ח׳ באלול התשם״ה

 (12 בספטמבר 2005).
 ז׳ בשבט התשם״ה(17 בינואר 2005)

 >חמ 3-94)
 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961', כי בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ״ה
 בכסלו התשס״ה (8 בדצמבר 2004), בתיק בד״מ 9/03, החליט
 להסיל על עורך דין אילן אשד, ת״ז 54279104, רישיון מס׳ 18921,
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הרין לתקופה של 18
 חודשים, מיום כיה בכסלו התשס״ה (8 בדצמבר 2004) עד יום

 י״א בסיון התשס״ו(7 ביוני 2006).
 ו׳ בשבט התשם״ה(16 ביגואר 2005)

 (חמ 3-94)
 זמירה גזלדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין
 י סייח התשכ״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמ׳ 110.

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 י, כי בית הדין המשמעתי
 הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ״ו בחשון התשס׳׳ה
 (10 בנובמבר 2004), בתיק בד״א 43/04, החליט לאשר עונש של
 השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים,
 שהטיל בית הדין קמא על עורך דין עומר ממדוח גםאן, ת״ז

 029146644, רישיון מם׳ 20160.
 תוקף ההשעיה מיום ג׳ בשבט התשס׳׳ה(13 בינואר 2005)

 עד יום ה׳ בתמוז התשם״ה(12 ביולי 2005).
 ו׳ בשבט התשם״ה(16 ביגואר 2005)

 >חמ 3-94)
 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין
 י סייח התשכ״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמ׳ 110.

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961', כי בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ״ג בכסלו

 י ם״ח התשכ״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמי 110.

- לענין חלק אי, תקנה 54, סימנים י״א ו־י״ב בפרק
 השני לחלק בי, חלק גי, הפרק הראשון והפרק השני
 וסימן א׳ בפרק השלישי לחלק די, וחלקים ז׳ עד טי, למי
 ששמו נקוב להלן ולגבי המקומות שצוינו לצד שמו:
 (א) לרקפת לוי, ת״ז 58790080, ללבנה מרחבקה, ת״ז
 53344453, ולפנינה בסון, ת״ז 56167901, לגבי מחוזות

 תל אביב והמרכז:
 (ב) לגאולה שלום, ת״ז 55268825, לגבי מחוזות חיפה

 והצפון:
 (ג) ליעל ששון, ת׳׳ז 54342209, ולחדווה אבוטבול, ת״ז

 58356411, לגבי מחוז הדרום למעט גפת אשקלון•,
 (3) לענין סימן ב׳ בפרק השני וסעיפים 51 עד 56 לפקודה,
 ובתקנות - לענין הפרק השני בחלק א׳ וכן חלקים גי, ז׳
 ו־ח׳, לסיגלית צוברה, ת״ז 22307078, לגבי מחוזות תל

 אביב והמרכז;
 (4) לענין סעיפים 15 ו־16 לפקודה, ובתקנות - לענין הפרק
 השני בחלק אי, סימן ה׳ בפרק השני ובפרק השלישי
 בחלק גי, לרונן אברמוב, ת״ז 22701684, לגבי מחוזות תל

 אביב והמרכז.
 אצילת הסמכויות לחנן אהרון, עפרה כהן, םרור דיאב, דוד

 נחום, יעל ששון', צביה פינסקי וגאולה שלום" - בטלה.
 כ״ח בשבט התשס״ה(7 בפברואר 2005)

 (חמ 3-214)
 עוזי יצחקי

 רשות הרישוי
 י י״פ התשנ״ט, עמי 1803.
 י יי׳פ התשס״א, עמי 1952.

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־ 72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961', כי בית הדין המשמעתי
 המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י׳ בטבת
 התשס״ה(22 בדצמבר 2004), בתיק בד״מ 74/04, החליט להטיל
 על עורך דין אםמאעיל רביע, ת״ז 33133273, רישיון מם׳ 29392,
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של

 12 חודשים.
 תוקף ההשעיה מיום י״ב בשבט התשס״ה(22 בינואר 2005)

 עד יום כ״א בטבת התשס״ו(21 בינואר 2006).
 כ׳ בשבט התשם״ה(30 בינואר 2005)

 (חמ 3-94)
 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורבי הדין
 י ס״ח התשכ״א, עמ׳ 178; התש״ם, עמ׳ 110.

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־ 72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א- 1961 י, כי בית הדין המשמעתי

 י ם״ח התשכ׳׳א, עמי 176; התש״ם, עמ׳ 110.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005 1891



 308616796, מחיפה, מיום כ״ה בכסלו התשם״ה (8 בדצמבר
 2004) , עד אותו מועד שבו יחליטו הרשויות המוסמכות, אם
 יחליטו, כי ראסיה פאפשב זכאית לרישיון לאחר שעמדה

 בבחינות רישוי לבוגרי חוץ.

 כ׳׳ח בשבט התשם״ה(7 בפברואר 2005)
 (חמ 3-166)

 ודדי זילר
 שופט בדימוס

 התליית רישיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח
 חדש], התשל״ז-1976י, שהואצלה ליי, אני מודיע כי הוריתי על
 התליית רישיון מס׳ 30960, שניתן לאלה יצקוב, ת״ז 312993900,
 מחיפה, לתקופה של שישה חודשים מיום כ׳׳ה בתשרי התשס״ה
 (10 באוקטובר 2004) עד יום כ״ט באדר ב׳ התשס״ה(9 באפריל

. (2005 
 כ״ח בשבט התשס״ה(7 בפברואר 2005)

 (חמ 3-166)
 1רדי זילר

 שופט בדימום
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 י י״פ התשס״ד, עמי 2777.

 ביטול רישיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח
 חדש), התשל״ז-1976', שהואצלה ליי, אני מודיע כי הוריתי
 על ביטול רישיון מס׳ 12311, שניתן ליאיר אליהו רוזן, ת״ז

 007107428, לאלתר.
 כ׳׳ח בשבט התשס״ה(7 בפברואר 2005)

 (חמ 3-166)
 1דדי זילר

 שופט בדימוס
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 י י״פ התשס״ד, עמי 2777.

 ביטול רישיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז-1976

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח
 חדש], התשל״ז-1976', שהואצלה ליי, אני מודיע כי הוריתי על
 ביטול רישיון מם׳ 30220, שניתן לשמואל פפיאשוילי(פרי), ת״ז
 309932614 שמענו באשקלון, החל ביום כ׳ באדר א׳ התשם״ה

 (1 במרס 2005).
 כ״ח בשבט התשם״ה(7 בפברואר 2005)

 (חמ 3-166)
 1דדי זילר

 שופט בדימוס
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמי 594.

 י י״פ התשם״ד, עמי 2777.

 התשס״ה(6 בדצמבר 2004), בתיק בד״מ 49/04, החליט להטיל
 על עורך דין אבו זולף אסעד, ת״ז 55751945, רישיון מם׳ 14550,
 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של

 5 חודשים.
 תוקף ההשעיה מיום ח׳ בםיון התשם״ה(15 ביוני 2005) עד

 יום י״ב בחשון התשם׳׳ו(14 בנובמבר 2005).
 א׳ בשבט התשם״ה(11 בינואר 2005)

 (חמ 3-94)
 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין

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

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א^ ו־ 72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 י, כי בית הדין המשמעתי
 הארצי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י״ד
 בטבת התשס׳׳ה(26 בדצמבר 2004), בתיק בד׳׳מ 76/04, החליט
 להטיל על עורך דין מריו רובינשטיין, ת״ז 17112798, רישיון מם׳
 9038, השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין החל ביום א׳

 באדר א׳ התשס״ה(10 בפברואר 2005).

 כ״ה בטבת התשם׳׳ה(6 בינואר 2005)
 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 י סייח התשכ״א, עמי 178; התש״מ, עמ׳ 10 ו.

 התליית רישיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל׳׳ז-1976

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח
 חדש], התשל״ז-1976י, שהואצלה ליי, אני מודיע כי הוריתי
 על התליית רישיון מס׳ 29520, שניתן לטטיאנה ויסמן, ת״ז
 308732429, מחיפה, מיום כ״ה בכסלו התשס״ה (8 בדצמבר
 2004), עד אותו מועד שבו יחליטו הרשויות המוסמכות, אם
 יחליטו, כי טטיאנה ויסמן זכאית לרישיון לאחר שעמדה

 בבחינות רישוי לבוגרי חוץ.
 כ״ח בשבט התשם״ה(7 בפברואר 2005)

 (חמ 3-166)
 ורדי זילד

 שופט בדימוס
 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.

 י י״פ התשס״ד, עמ׳ 2777.

 התליית רישיון
 לפי פקודת הרופאים [נוסח חרש), התשל״ז-1976

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים [נוסח
 חדש], התשל״ז-1976י, שהואצלה ליי, אני מודיע כי הוריתי
 על התליית רישיון מס׳ 29690, שניתן לראםיה פאפשב, ת״ז

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ׳ 594.
 י י״פ התשם׳׳ד, עמי 2777.

 1892 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



;1989 
 ת״י 60520 חלק 2.1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים: מערבות חיבור למכונות תפירה,
 מינואר 2005, בא במקום ת״י 1110 מאוקטובר 1982 וגיליון

 התיקון ממרס 1989;
 ת״י 60320 חלק 2.2 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים: מערכות לחיבור ביני בין
 מכשירים, מינואר 2005, בא במקום תיי 1110 מאוקטובר

 1982 וגיליון התיקון ממרס 1989;
 ת״י 60320 חלק 23 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים: מערכות חיבור בעלות דרגת
 הגנה מפני חדירת מים הגבוהה ^IPxO, מינואר 2005,
 בא במקום ת״י 1110 מאוקטובר 1982 וגיליון התיקון ממרס

.1989 
 ב״א בשבט התשס״ה(31 בינואר 2005)

 (חמ 3-96)
 זיוה פתיר

 המנהלת הכללית של מכון
 התקנים הישראלי

 הודעה בדבר שינויים בתקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 בהתאם לסעיף 6(ב< לחוק התקנים, התשי״ג-1955', אני
 מודיעה, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכויותיו
 לפי סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

 ת׳׳י 23 חלק 3 - מכללי דלתות עץ: דלתות לבורות סובבות,
 תיקון טעות מינואר 2005 למהדורה ממאי 2003 ובא במקום

 תיקון הטעות מנובמבר 2005;
 ת״י 1558 חלק 2 - מערכות מיגון לכלי רכב: מערכות
 אלקטרוניות - התקנה והטמכה, גיליון תיקון מם׳ 2 מינואר
 2005 למהדורה מאוגוסט 1999 ולגיליון התיקץ מיוני 2000;
 ת״י 4146 - מרפדים מבד לא ארוג לשימוש רפואי, גיליון תיקון

 מס׳ 1 מינואר 2005 למהדורה מיולי 2001.
 כ״א בשבט התשם״ה(51 בינואר 2005)

 (חמ 3-96)
 זיוה פתיר

 המנהלת הכללית של מכון
 התקנים הישראלי

 י ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל׳׳ט, עמי 34.

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים
 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדות תבניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6214/א״, שינוי לתכניות

 הרשאה
 לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-1993

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ח) לחוק החומרים המסוכנים,
 התשנ״ג-1995 י, אני מרשה בזה ליחיאל קלוםיקי, ת׳׳ז 056624240,

 לדרוש מבעל היתר רעלים להציג לפניו את פנקס הרעלים.
 תוקפה של הרשאה זו כל עוד מקבל ההרשאה משמש

 בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.
 ט״ו בשבט התשם׳׳ה(25 בינואר 2005)

 >חמ 3-2462)
 מיכל ברטוב

 הממונה
 י ם״ח התשנ׳׳ג, עמ׳ 28.

 מינוי ממלאי מקום למנהל הרשות לשמירת הטבע
 והגנים הלאומיים במועזגה הארעית לתבנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965
̂ ו־48א(א) לחוק התכנון ב )  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2
 והבניה, התשכ״ה-1965', אני ממנה את מודי אורון, ת״ז
 51644490, ענת יציב, ת״ז 058530747, יובל פלד, ת״ז 053472700,
 הלל זוםמן, ת״ז 067187450, וניר אנגרט, ת״ז 022402077, לממלאי

 מקומי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.
 מינוי ממלאי מקום למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים

 הלאומיים במועצה הארצית לתכנון ולבניה' - בטל.
 י״ד בשבט התשם׳׳ה(24 בינואר 2005)

 (חמ 5-7)
 אלי אמיתי

 מנהל הרשות לשמירת הטביע
 והגנים הלאומיים

 י ס״ח התשכ״ה, עמי 507; התשנ״ח, עמי 217.
 י י״פ התשס״ג, עמ׳ 2677.

 הודעה בדבר קביעת תקנים
 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1955

 בהתאם לסעיף 6(ם לחוק התקנים, התשי״ג-1955', אני
 מודיעה, כי מבון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי

 סעיף 6(א) לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:
 ת׳׳י 1045 חלק 3 - בידוד תרמי של בנינים: בניני משרדים,
 מינואר 2005, בא במקום המהדורה מנובמבר,1998 וגיליון

 התיקון מאוקטובר 2001;
די 1045 חלק 4 - בידוד תרמי של בנינים: בתי מלון, מינואר  ו

 2005, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2001;
 ת״י 1045 חלק 5 - בידוד תרמי של בנינים: בתי חולים, מינואר

 2005, בא במקום המהדורה מינואר 2001;
 ת״י 1568 - קירות מסך: תכן ותפקוד, מינואר 2005;

 ת״י 60520 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש
 ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מינואר 2005,
 בא במקום ת״י 1110 מאוקטובר 1982 וגיליון התיקון ממרס

 י ס״ח התשי״ג, עמי 50; התשי״ח, עמי 2; התשל״ט, עמ׳ 54.
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 בינוי בגין תוספות בניה להריסה: ח) קביעת הוראות בגין
 איחוד חלקות.

 (4) ׳׳תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8917/ שינוי לתכניות
 1134/א, 1134/בו־62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן,
 רה׳ רשב״ג 32, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.780-
 219.830 לבין קואורדינטות רוחב 629.260-629.175: גוש

 30173, חלקה 8 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח אזור מגורים
 5 לאזור מגורים 2: ב) קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט
 להלן: 1) לתוספת בניה בקומת קרקע לשם הרחבת יחידת
 דיור קיימת בקומה זו: 2) לתוספת מחסן בקומת קרקע:
 3) לתוספת בניה בקומה א׳ לשם הרחבת יחידת דיור
 קיימת בקומה זו: 4) קביעת בינוי לתוספת קומה חלקית
 לשם הרחבת שתי יחידות דיור קיימות בקומה שמתחתיה:
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור:
 ד) הגדלת מספר קומות מ־2 קומות ל־3 קומות: ה) תוספת
 226.43 מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרביים בחלקה
 ל־624.78 מ״ר, מתוכם 613.60 מ״ר שטחים עיקריים: ו) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 ז) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 (5) ״תבנית מיתאר מקומית מסי 8941״, שינוי לתכניות במ/

 998ו/ב ומק/6614.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שבי מנחת,
 רח׳ הדישון 26, השטח שבין קואורדינטות רוחב 628.950-
 628.990 לבין קואורדינטות אורך 217.350 -217.390: גוש

 30455, חלקה 11 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שיגוי ייעוד מאזור מגורים
 מיוחד (כפר) לאזור מגורים 1 מיוחד (בפר): ב) קביעת
 הוראות בינוי לתוספות בניה ממפלס 747- ועד מפלס
 5.87+ לשם הרחבת יח״ד קיימת: ג) תוספת 174 מ״ר וקביעת
 שטחי הבניה המרביים בחלקה ל־490 מ״ר מתוכם 313 מ׳׳ר
 שטחים עיקריים: ד) תוספת גשר כניסה לבנין מכיוון רח׳
 הדישון: ה) תוספת קומה חלקית וקביעת מספר הקומות
 ל־3 קומות מעל קומת חניה מוגבהת: ו) תוספת מרפסות
 זיזיות לבנין: ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי
 בניה בשטח: ח) קביעת קווי בנין מרביים לתוספת הבניה

 כאמור.
 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8949״, שינוי לתכניות 5/53/6

 ו־3340/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ פסגת
 זאב, רח׳ נתיב המזלות 11, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 222.575-222.500 לבין קואורדינטות רוחב 637.525-
 637.600: חלקי גוש 30628: מגרש 403 בהתאם לתכנית

 3340/א ומגרש 18 בהתאם לתבנית 5/53/6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה
 שמתחתיה: 2) תוספת פרגולות בקומות ב׳ וגי: ב) קביעת
 קווי בניה חדשים לתוספת הבגיה באמור: ג) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח וקביעת השטח לתוספת הבניה ל
 ו 2 נדר: ד) הגדלת מטפר הקומות המרבי מ־4 קומות ל־
 5 קומות: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.
 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9019״, שינוי לתכנית 2539.

 2610 1־2610/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ עין
 כרם, רה׳ כרמית 68, השטח שבין קואורדינטות אורך
 215.975-215.900 לבין קואורדינטות רוחב 630.350-630.300
 על פי רשת ישראל החדשה: מגרש 3 בהתאם לתכנית

 2610/א.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לאזור מגורים:
 ב) קביעת בינוי לתוספת קומת מרתף במפלס 686.94+,
 תוספת מחסן במפלס 684.64+ ותוספת חניה מקורה:
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור:
 ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים מ־371.92 מ״ר ל־505.86
 מ״ר: ה) הגדלת מספר קומות מרבי מ־2 קומות ל־2 קומות
 מעל קומת מרתף: ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 להיתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה

 מחדש.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7526/א״, שינוי לתכנית 856.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, כיכר ציון,
 פינת הרחובות יפו ויואל טלומון, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.950-220.900 ובין קואורדינטות רוחב 632.075-

 632.140: גוש 30035, חלקות 46,45 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מדרך קיימת או
 מאושרת, מאזור מסחרי ומשטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי
 ׳ מיוחד: ב) קביעת הוראות בגין הריסת מבנה קיים בשטח
 ובניה במקומו של בגין בן 7 קומות מעל 2 קומות תת־
 קרקעיות ליצירת מבנה למסחר ולמשרדים: ג) קביעת קווי
 בנין חדשים לבניה כאמור: ד) קביעת שטחי בניה מרביים
 בשטח ל־7,257.0 מ״ר(מתוכם 5,363.0 מ״ר שטחים עיקריים
 ו־894.0,ו מ״ר שטחי שירות): ה) קביעת גובה בניה מרבי
 ל־7 קומות על־קרקעיות מעל 2 קומות תת־קרקעיות:
 ו) קביעת השימושים המותרים בשטח למסחר ולמשרדים;
 ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
 בשטח; ח) קביעת הוראות בגין דרך לביטול; ט) ביטול חזית
 מסחרית מאושרת בתכנית מס׳ 856; י) ביטול שטח ארקדה
 מאושרת בתכנית 856; יא) קביעת הוראות בגין מבנה
 גדרות ומדרגות להריסה: יב) קביעת הוראות בגין איחוד
 חלקות שלא בהסכמת הבעלים: יג) קביעת שטח עם זיקת
 הנאה לציבור: יד) התרת בניית ארקר (זיז) מעל מדרכת

 רח׳ יפו.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8666״, שינוי לתכנית 2083.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן[
 רח׳ רשב״ג 59, השטח שבין קואורדינטות אורך 628.795-
 628.795 לבין קואורדינטות רוחב 219.650-219.575; גוש

 30143, חלקות 120,58, 121 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים
 3 לאזור מגורים 2; ב) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) מחסנים בקומת עמודים: 2) תוספות בניה בקומות קרקע
 וא׳ לשם הרחבת יחידות דיור קיימות: 3) תוספת קומה
 עליונה לשם הרחבת יחידות דיור בקומה שמתחתיה;
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור:
 ד) הגדלת מספר קומות מרבי בשטה מ־2 קומות ל־3 קומות
 מעל קומת מחסנים: ה) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח
 וקביעתם ל־ 1,460.71 מ״ר(מתוכם 246.32 מ״ר שטחי שירות
 ו־1,214.39 מ״ר שטחים עיקריים): ו) קביעת הוראות בינוי
 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות
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 22536 מיד שטחי שידות ו־1,258.87 מ״ר שטחים עיקריים;
 ה) הגדלת מספר קומות מרבי מ־5 קומות ל־5 קומות מעל
 קומת מרתף; 0 קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח: ז) קביעת הוראות בגין חלוקה מחדש.
 (ז1< ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 9531״, שינוי לתבניות 2675

 ו־2675/א.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 וגן - מורדות הולילנד, רח׳ גדעון האוזנר 5, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 218.150-218.090 לבין קואורדינטות

 רוחב 629.610-629.560; גוש 30195, חלקה 215 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בייעוד הקרקע מאזור
 מגורים 5 מיוחד בהתאמה לטופוגרפיה ושטח לעבודות
 עפר לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת שטחים
 לבנין קיים בעבור הגדלת יח׳׳ד קיימות ללא תוספת במספר
 יחידות דיור וללא שינוי בקווי הבנין הקיימים: ג) קביעת
 גובה בניה ומספר קומות בהתאם לבנין הקיים: ד) תוספת
 של 145 מ״ר עיקרי וקביעת שטחי הבניה המרביים בחלקה
 ל־1,578 מ׳׳ר מתוכם 913 מ״ר שטחים עיקריים: ה) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 ו) קביעת הוראות בגין שטח לעבודות עפר לביטול.
 (12) ״תכנית מיתאר מקומית מט׳ 9576״, שינוי לתכנית

 במ/4383.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 ישראל, רח׳ חכמי לובלין 21, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 221.175-221.100 לבין קואורדינטות רוחב 633.100-

 633.150; גוש 30087, חלקות 275,274.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת קומה
 לשם הרחבת הדירות הקיימות בקומה גי; ב) קביעת בינוי
 לתוספת קומת גג עליונה מובלעת בחלל גג רעפים לשם
 הרחבת הדירות הקיימות בקומה שמתחתיה: ג) קביעת

 קווי בנין חדשים לתוספות הבגיה כאמור: ד) הגדלת מספר .
 הקומות מ־5 קומות(מעל קומת מחסנים) ל־4 קומות(מעל
 קומת מחסנים); ה) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 433
 מ״ר, מהם 409 מ״ר שטחים עיקריים ו־24 מ״ר שטחי שירות:
 ו) קביעת הוראות בגין איחוד חלקות: ז) קביעת תנאים
 למתן היתר בניה בשטח: ח) קביעת הוראות בגין סגירת

 מרפסות להריסה.
 (13) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9625״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גונן
 אי, רח׳ יוסי בן יועזר 35, השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.798-219.735 לבין קואורדינטות רוחב 629.187 -629.244;

 גוש 30173, חלקה 3 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 5
 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספות בניה ברח׳
 יוסי בן יועזר 35 לשם הרחבת דירות קיימות, כמפורט להלן:
 ו) קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת מרתף(מפלס 3.00-)
 לשם הרחבת יחידות דיור הקיימות בקומה שמעליה: 2)
 קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת קרקע (מפלס 0.00+)
 וקומה א׳(מפלס 3.00+) לשם הרחבת יחידות דיור קיימות
 באותן הקומות: 3) תוספת קומה עליונה (מפלס 6.00+)
 לשם הרחבת דיור קיימות בקומה שמתחתיה: ג) שינוי
 בקווי הבנין וקביעת קווי בגין חדשים לתוספות הבניה:
 ד) תוספת של 537.30 מ״ר וקביעת שטחי הבניה המרביים
 ל־902.80 מ״ר: ה) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־2 קומות

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, • שב׳
 הבוכרים, רח׳ אבינדב 24, השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.900-220.800 לבין קואורדינטות רוחב 633.600-633525:

 גוש 30103, חלקה 36 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 3 לאזור מגורים מיוחד ולדרך חדשה או הרחבת דרך:
 0 קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד
 קיימות בקומה שמתחתיה: ג) קביעת בינוי לסגירה אחידה
 של מרפסות קיימות ב-חזיתות הבנין: ד) קביעת קווי בנין
 חדשים לתוספות הבניה כאמור: ה) הגדלת מספר קומות
 מרבי בשטח מ־4 קומות ל־5 קומות מעל קומת מקלט:
 ו) הגדל1*שטחי בניה מרביים בשטח וקביעת שטחי הבניה
 המרביים לתוספת הבניה כאמור ל־ 403.21 נדר: ז) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:

 ח) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.
 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9039״, שינוי לתכניות 1661

 ו־2878.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רח׳ החי״ם
 1, השטח שבין קואורדינטות אורך 629.900-629.825 ובין
 קואורדינטות רוחב 219.850-219.700 גוש 30006, חלקה 48

 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 1
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוטפות בניה
 בחזית הדרום מזרחית לשם הרחבת יחידת דיור קיימת
 בקומה גי: ג) תוספת בניה של 122 מ״ר בקומה ג׳ וקביעת
 שטחי הבניה המרביים בחלקה ל־2,463.93 מ״ר מתוכם
 1,803.0 מ״ר שטחים עיקריים: ד) קביעת קווי בנין מרביים
 לתוספת הבניה: ה) קביעת בינוי לתוספת מעלית חיצונית
 בחזית הצפון מזרחית של הבנין: ו) קביעת הוראות בינוי

 ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
 (9) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 9097״, שינוי לתכניות ו /5/68

 ובמ/1998/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ מנחת,
 רח׳ רקם 4, השטח שבין קואורדינטות אורך 217.850-
 217.900 לבין קואורדינטות רוחב 628.975-628.900: גוש

 30461, חלקה 28 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית־ א) קביעת ייעוד אזור מגורים
 מיוחד (הכפר) לאזור מגורים 1 מיוחד (הכפר): ב) קביעת
 בינוי לתוספות בקומת מרתף, כניסה וקומה אי: ג) תוספת

 V158.7 מ״ר וקביעת שטחי הבניה בחלקה ל־ מ״ר481.74
 מתוכם 39634 מ״ר שטחים עיקריים: ד) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9376״, שינוי לתכנית

 במ/3457/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 חנינה, דרך חזמא, רח׳ בית חנינה החדשה, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 222.075-222.000 לבין קואורדינטות

 רוחב 637.250-637.175: גוש 30609, חלקה 83 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים
 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הכינויים בשטח:
 ו) תוספת חניה בקומת המרתף; 2) השלמת קומה ב׳ ותוספת
 שתי קומות עליונות לשם תוספת 5 יח״ד: ג) קביעת קווי
 בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור: ד) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־1,484.23 מ״ר מתוכם

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005 1895



 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התהנון
 והבניה, התשב״ה-965ו, בי במשרדי ועדת המשנה הנקודתית
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים מופקדת

 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9494״, שינוי לתכנית 62.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 סנהדריה, רח׳ שאול המלך 19, השטח שבין קואורדינטות אורך
; s 633.860-6 לבין קואורדינטות רוחבss.87220.860-220.830 

 גוש 30106, חלקה 82 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 3 לאזור למוסד; ב) קביעת קווי בנין חדשים-, ג) הגדלת מספר
 קומות מרבי מ־3 קומות ל־5 קומות, מעל קומת מחסנים
 תת־קרקעית; ד) הגדלת שטחי בניה מרביים וקביעת ל־ 731 מ״ר
 מתוכם 446 מ״ר שטח עיקרי; ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע 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 ועדת המשנה הנקודתית, רח׳ שלומציון
 המלכה 1, ירושלים 91010, טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים,

 כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 02-6296811.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 3827/א״, שינוי לתכנית

.3827 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ רמות,
 רח׳ אידלסון - גוש 30729, חלקה 5 במלואה: מגרשים 2,1

 בהתאם לתכנית 3827.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה
 בחלל קיים במגרש חדש מס׳ 1: ב) התרת שינוי שימוש
 מחלל קיים לקומת שטחים עיקריים: ג) קביעת שטחי
 הבניה המרביים לתוספת הבניה האמורה לעיל ל־790
 מ״ר: ד) קביעת השימושים המותרים בקומת החלל למקוה
 ואולם קידושים לצורכי בית הכנסת בלבד; ה) תיקון
 בגבולות המגרשים החדשים בהתאם לבניה שבוצעה

 בשטח: ו) איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמ׳ 3666.

 ל־4 קומות (שלוש קומות מעל קומת מסד); ו) קביעת
 הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח: ז) קביעת

 הוראות בגין מדרגות ומבנים להריסה.
 (14) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9636״, שינוי לתכניות 2874

 ו־2874/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ זכרון
 משה, רח׳ פרי חדש 51, רח׳ חפץ חיים 50,48, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 220.450-220.400 לבין קואורדינטות
 רוחב 632.750-632.720: גוש 30070, חלקות 95,94 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד אי: ב) קביעת בינוי לתוספת
 2 קומות וגג רעפים מעל בגין קיים: ג) הגדלת מספר הקומות
 מ־2 קומות ל־4 קומות כלפי רח׳ פרי חדש ומקומה אחת
 ל־3 קומות כלפי רח׳ חפץ חיים: ד) ביטול קווי בנין קיימים
 וקביעת קווי בנין מרביים חדשים לבנין: ה) קביעת שטחי
 הבניה המרביים בשטח החלקה ל־1,177 מ״ר מתוכם 843
 שטחים עיקריים ו־334 מ״ר שטחי שירות: ה) קביעת מספר
 יח״ד ל־10 יחידות דיור: ו) קביעת הוראות בגין איחוד
 חלקות: a קביעת תנאים למתן היתר בניה: ח) קביעת

 הוראות בגין מדרגות להריסה.

 (15) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10023״, שינוי לתכנית 62.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 רחביה, רח׳ הקרן הקיימת 17, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.450-220.400 לבין קואורדינטות רוחב 631.525-

 631.575: גוש 30038, חלקה 69 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שיגוי מאזור מגורים 2 לאזור
 מגורים מיוחד: ב) השלמת קומה שלישית לשם הרחבת
 יח׳יד קיימת, והוספת קומה רביעית לשם הרחבת יח״ד
 קיימת: ג) קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות
 ל־296.86 מ״ר מתוך זה 286.86 מ״ר שטחים עיקריים ו־10
 מ״ר שטחי שירות: ד) קביעת גובה מרבי לבנין: ה) קביעת
 קווי בנין: ו< קביעת הוראות למתן היתר בניה בשטח:
 משינוי מספר קומות מ־3 קומות ל־4 קומות מעל קומת מסד:
 ח) תוספת גג רעפים מעל למבנה עזר קיים: ט) תוספת בניה
 בקומות קרקע תחתונה, קומת קרקע עליונה, א׳ וב׳ לשם

 הרחבת יח״ד קיימות.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 כבנין 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, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא ו, ירושלים,

 טל׳ 02-6296811.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6688״, שינוי לתכנית 1544.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, דרום העיר,

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

1896 



 עיקרי הוראות התבנית: א) קביעת הוראות לאיחוד
 וחלוקה בתחום מתחם 5 לאיחוד וחלוקה מחדש, שנקבע
 בתכנית 458*/א: ב) קביעת אחוזי הבניה המרביים, מספר
 הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל אחד מהאזורים
 המיועדים לבניה: ג) קביעת הוראות בינוי ותנאים
 למתן היתרי בניה בשטח: ד) קביעת הוראות בגין עצים

 לעקירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5292 התשם״ד, עמי 2703.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7464/א״, שינוי לתכנית
 במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 בית חנינא, שטח ממערב לדרך רמאללה, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 221.750-221.625 ובין קואורדינטות
 רוחב 638.550-638.375 וקטעי דרכים ומעברים ללא מספר;

 גוש 30607, ח״ח 17,15.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
 ללא הסכמת הבעלים, בתחום מתחם 7 לאיחוד וחלוקה
 מחדש, שנקבע בתכנית 3458/א; ב) קביעת אחוזי הבניה
 המרביים, מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל
 אחד מהאזורים המיועדים לבניה: ג) קביעת הוראות בינוי
 ותנאים למתן היתרי בניה בשטח: ד) קביעת הוראות בגין

 עקירת עצים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5296, התשם״ד, עמי 2840.
 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7647״, שינוי לתבנית 3028.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ הר
 נוף, רח׳ שמעון אגסי 4, השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.675-216.625 לבין קואורדינטות רוחב 632.575 -632.625:
 גוש 30255, חלקה 71 במלואה: מגרש 455 בהתאם לתכנית

.3028 
 עיקרי הוראות התכנית: א) התרת שינוי שימוש של שטח
 שירות לשטח עיקרי, במפלס 5.72- לשם הרחבת יח״ד
 קיימת: ב) קביעת בינוי להרחבת דירה קיימת: ג) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור: ד) הגדלת שטחי
 הבניה המרביים וקביעת שטח מרבי לתוספת הבניה כאמור
 ל־51.6 נדר: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5273, התשט״ד, עמ׳ 1910.
 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8093״, שינוי לתכנית

 3822/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ נוה
 יעקב, רח׳ הרב זווין 45, השטח שבין קואורדינטות אורך
 223.700 -223.750 לבין קואורדינטות רוחב 638.875-638.820:

 חלקי גוש 30586; מגרש 31 בהתאם לתבנית 3822/ב.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 בכל קומות הבנין לשם הרחבת יח״ד קיימות: ב) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ג) הגדלת שטחי
 הבניה המרביים בשטח וקביעת שטח תוספת הבניה
 ל־388.74 מ״ר: ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
 למתן היתר בניה בשטח: ה) קביעת הוראות בגין הריסת

 גדרות ומבנה.

 שטח הסמוך לבית לחם על כביש דרך חברון, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 169.500-169.425 לבין קואורדינטות

 רוחב 125.975-125.900.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת ייעוד שטח לאזור
 מגורים 5: ב) קביעת בינוי לתוספת מרפסות בקומת קרקע
 לשם הרחבת יח״ד קיימות: ג) קביעת בינוי לתוספת קומה
 עליונה לבנין לשם תוספת שתי יח״ד חדשות: ד) קביעת
 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור: ה) קביעת מספר
 הקומות המרבי בשטח ל־2 קומות: 0 הגדלת שטחי הבניה
 המרביים בשטח וקביעתם ל־511.50 מ׳׳ר: ז) קביעת הבנין
 הקיים כבנין לשימור וקביעת הוראות לשימורו: ח) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח: ט)

 קביעת הוראות בגין מבנה מדרגות וגדר להריסה.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.1.2003 ובילקוט הפרסומים 5139, התשם״ג, עמ׳ 806.
 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6914״, שינוי לתכנית 2317.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 צפפה, רח׳ אל נהדה, השטח שבין קואורדינטות רוחב
 627.850-627.800 לבין קואורדינטות אורך 219.725-219.650:

 גוש 30285, חלקה 139 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 5
 לאזור מגורים 1 מיוחד: ב) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) הפיכת שטח מחסנים בקומת הקרקע לשתי יח״ד חדשות:
 2) תוספת בגיה בקומת הגג לשם הרחבת חדר המדרגות;
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה: ד) הגדלת
 שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־757 מ״ר מתוכם
 665 מ״ר שטח עיקרי: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת
 תנאים למתן היתר בניה בשטח: ו) קביעת הוראות בגין

 חניה פרטית.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשס״ד, עמ׳ 2509.
 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 7169״, שינוי לתכנית 1424.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גבעת
 המבתר, רח׳ מיצרי טירן 24, השטח שבין קואורדינטות
 רוחב 634.400-634.375 לבין קואורדינטות אורך 222.075-

 222.125: גוש 30675, חלקה 128 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספות בניה
 בקומה תחתונה לשם הרחבת שתי יחידות הדיור הקיימות
 בבגין בקומה שמעליה: ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה
 המוצעת, כאמור: ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח,
 תוך קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספת ל־110 מ״ר:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5276, התשם״ד, עמ׳ 2046.

 (5) ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 7464/א״, שינוי לתכנית
 במ/3458/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 בית חנינה, שטח ממערב לדרך רמאללה, השטח שבין
 קואורדינטות אורך 221.650-221.500 ובין קואורדינטות
 רוחב 638.500-638.300: גוש 30607, חלקה 49 במלואה, ח״ח
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 814.90) לשם תוספת יח״ד חדשה והרחבת יח״ד קיימת; 3)
 קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה (מפלס 818.27) לשם
 תוספת יח״ד חדשה: 4) קביעת בינוי לתוספת חרר מכונות
 ומעלית לכל הבנין; ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
 הבניה באמור; ד) הגדלת מספר קומות מרבי מ־3 קומות
 ל־4 קומות וקביעת גובה הבניה המרבי בבנין: ה) הגדלת
 מספר יח״ד בשטח מ־5 יחיד ל־7 יח״ד; ו) הגדלת שטחי
 בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־783.55 מ״ר; ז) קביעת
 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ח)
 קביעת הוראות בגין גדרות להריסה: ט) קביעת הוראות

 בגין עץ לעקירה; י) קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5231, התשס״ד, עמי 119.

 (12) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8536״, שינוי לתכניות 2874,
 2874/א ו־2874/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב• זכרון
 משה, רח׳ הרב אברמסקי 18, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 632.850 -632.875 ובין קואורדינטות רוחב 220.575-

 220.650; גוש 30067, חלקה 78 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 בבנין שעל חלקה 78 ל־ 1,031.1 מ״ר מתוכם 680 נדר
 שטחים עיקריים; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה לפי
 המפורט להלן: 1) במפלס 2.50- קביעת בינוי לתוספת
 שטח למחסנים, למדרגות ולחניה: 2) במפלס 0.00 קביעת
 בינוי לתוספת מדרגות: 3) במפלס 4.30+ קביעת בינוי
 להרחבת שתי יחידות דיור קיימות למרפסות ולמדרגות:
 4) במפלסים 7.20+ ו־10.20+ קביעת בינוי לתוספת שתי
 יחידות דיור חדשות ולמרפסות בחזית הדרומית: ג) הגדלת
 מספר יחידות הדיור מ־4 יח״ד ל־6 יח״ד: ד) הגדלת מספר
 הקומות משתי קומות וגג רעפים מעל לקומת מחסנים, ל־4
 קומות מעל קומת מרתף וגג רעפים: ה) ביטול קווי הבנין
 המאושרים וקביעת קווי בנין מרביים חדשים לתוספת
 בניה על־קרקעית ותת־קרקעית: ו) קביעת הוראות בדבר
 מדרגות וגדרות להריסה-, ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים
 למתן היתר בניה: ח) קביעת הוראות בדבר שטח לחניה
 בתחום התכנית: ט) קביעת השימושים המותרים בתחום

 התכנית למגורים בלבד.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.5.2003 ובילקוט הפרסומים 5190, התשם״ג, עמ׳ 2600.
 (13) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8549״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 זכרון משה, רח׳ מנחם 9, השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.300-220.225 לבין קואורדינטות רוחב 632.855-632.800;

 גוש 30069, חלקה 168 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 4 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספת
 בניה בקומות קרקע וא׳ לשם הרחבת יחידות דיור קיימות
 בקומות אלה: ג) קביעת בינוי לתוספת שתי קומות לשם
 תוספת 6 יחידות דיור חדשות: ד) הריסת התוספות
 הקיימות בחזית הקדמית והאחורית: ה) הגדלת מספר
 הקומות המרבי מ־2 קומות וגג רעפים ל־4 קומות וגג
 רעפים: 0 הגדלת מספר יחידות הדיור מ־8 יחידות דיור
 קיימות ל־4ו יחידות דיור: ז) קביעת קווי בנין מרביים
 לתוספות הבניה כאמור: ח) התרת שימוש למגורים,
 כהרחבה של הדירות בקומה העליונה, בחלל גג הרעפים

 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.12.2002 ובילקוט הפרסומים 5122, התשס״ג, עמ׳ 296.

 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8246״, שינוי לתכנית 3801.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 צפפה, רח׳ בית צפפה, מערבית למסגד התחתי ובית
 הקברות מזרחית לדרך בת גילו, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 218.950-218.850 לבין קואורדינטות רוחב 628.000-

 628.050¡ גוש 30279, חלקה 3 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
 מיוחד לאזור מגורים 2: ב) קביעת הכינויים האלה בשטח:
 1) תוספת בניה בקומות קרקע(מפלס 0.00) א׳(מפלס 2.60+)
 וב׳ (מפלס 5.60+) לשם הרחבת יחידות דיור קיימות:
 2) תוספת קומה ג׳(מפלס 8.60+) לשם יצירת יח״ד חדשה!
 ג) קביעת קווי בנין חדשים לבניה באמור: ד) הגדלת שטחי
 הבניה המרביים בחלקה וקביעת ל־659.5 מ״ר ומתוכם
 644.5 מ״ר שטחים עיקריים ו־15 מ״ר שטחי שירות:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
 לבנין קיים בשטח: ו) קביעת הוראות בגין חלוקה חדשה:

 ז) קביעת הוראות בגין גדר ומחסן להריסה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5255, התשם״ד, עמי 1299.

 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8321״, שינוי לתכנית 62.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, רח׳ בן
 יהודה 6 ורח׳ דורות ראשונים 2, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 220.800-220.700 לבין קואורדינטות רוחב 632.100-

 632.200: גוש 30049, חלקה 132 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מסחרי
 לאזור מסחרי מיוחד: ב) קביעת בינוי לתוספות בניה לבנין
 הקיים, כמפורט להלן: 1) קביעת בינוי לתוספת מעלית
 בחזית הצפונית של הבנין: 2) קביעת בינוי לתוספת 4
 קומות חדשות לשם תוספת יח״ד חדשות ו/או משרדים
 חדשים: ג) קביעת השימושים המותרים כבנין למסחר
 בקומת הקרקע, ולמגורים ו/או משרדים בקומות שמעליה:
 ד) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה באמור: ה)
 קביעת גובה מרבי לבנין כך שגובה המעקה הבנוי בחזית
 הבגין לא יהיה גבוה מ־818.00(גובה אבסולוטי): ו) הגדלת
 מספר הקומות המרבי מ־4 קומות ל־8 קומות ובלבד שגובה
 הבנין לא יחרוג מהאמור בסעיף זה: ז) הגדלת שטחי בניה
 מרביים בשטח מ־590 מ״ר ל־1,240 מ״ר: ח) הגדלת מספר
 יח״ד המרבי מ־5 יח״ד ל־7ו יח״ד, אם 4 הקומות החדשות
 תשמשנה במלואן למגורים: ט) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשם״ד, עמי 3667.
 (11) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8525״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ מקור
 ברוך, רח׳ הטורים 5, השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.050-219.950 לבין קואורדינטות רוחב 632.775-632.750;

 גוש 30076, חלקה 115 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 3 לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת כינויים לתוספות בניה
 כמפורט להלן: ו) קביעת בינוי לתוספות בגיה בקומות
 קרקע(מפלס 807.40) וא׳(מפלס 811.25) לשם הרחבת יח״ד
 קיימות בקומות אלה: 2) התרת השלמת קומה ב׳(מפלס

 898ו ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



 30.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5292, התשם״ד, עבר 2704.
 (17) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8791״, שינוי לתכנית 3822/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שב׳ נוה
 יעקב, רח׳ שדיקר 8, השטח שבין קואורדינטות אורך
 223.825-223.775 לבין קואורדינטות רוחב 638.900-638.850;
 גוש 30586 (טרם הוסדר); מגרש 36 בהתאם לתכנית

 3822/ב.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה
 בכל קומות הבנין לשם הרחבת יחיד קיימות, ונוסף על כך
 הגדלת מספר יח״ד ל־6ז יח״ד במקום 14 יח״ד (תוספת 2
 יח״ד בקומת כניסה); ב) קביעת קווי בנין חרשים לתוספת
 הבגיה כאמור; ג) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח
 וקביעת שטח תוספת הבניה ל־816 מ״ר שטח עיקרי(כולל
 שינוי שימוש ממחסנים ל־2 יח־ד); ד) קביעת הוראות
 בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח•, ה) קביעת

 הוראות בגין הריסת גדר ומבנה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5255, התשס״ד, עמ׳ 1300.
 (18) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 9183״, שינוי לתכנית 3770,

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ גאולים,
 רדד בועז 5, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.025-
 221.075 לבין קואורדינטות רוחב 629.750-629.700; גוש

 30015, חלקה 28 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים
 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת הבינוי בשטח:
 תוספת מפלס נוסף(גלריה) בקומת קרקע, הכל לשם הרחבת
 יח״ד קיימת; ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה
 כאמור: ד) קביעת שטחי בניה מרביים לתוספת בניה ל־ 61
 מ״ר: ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בניה בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5292, התשם״ד, עמי 2705,
 (19) •תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9510״, שינוי לתכניות

 5/21/3, 1541/א 1־ 1671.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ• גבעת
 שפירא, רח׳ מבוא המאבק 1, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 222.700-222.660 לבין קואורדינטות רוחב 634.540-

 660.575; גוש 30655, חלקה 9 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 4
 לאזור מגורים 4 מיוחד: ב) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 המותרים בחלקה: ג) קביעת שטחי הבניה המרביים
 לתוספות הבניה בשטח החלקה ל־75 מ״ר: ד) קביעת

 הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5287, התשם״ד, עמ׳ 2512.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טל׳ 6290222 - 02, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל׳ 02-6296811, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מגובה תקרת הקומה האחרונה: ט) קביעת שטחי הבניה
 המרביים לתוספות הבניה בשטח חלקה 168 ל־654 מ״ר
 שטחים עיקריים למגורים ו־86 מ״ר שטחי שירות, סך הכל
 740 מ׳׳ר: י) קביעת מספר יחידות הדיור המרבי בחלקה

 ל־14 יחידות דיור; יא) קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

2876Í 13.7.2003ובילקוט הפרסומים 5198, התשס׳׳ג, עמ׳ 
 (14) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8632״, שינוי לתכנית

 2302/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ צור
 באחר, רח׳ צור בחר, השטח שבין קואורדינטות אורך
 222.400-222.350 לבין קואורדינטות רוחב 626.675-

.626.750 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת בינוי לבניית בנין
 בן 3 קומות מעל קומת מרתף חלקית, לשם יצירת 6 יח״ד: ג)
 קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת: ד) הגדלת שטחי
 הבניה המרביים בשטח התכנית ל־891.26 מ״ר מהם 862.70
 מ״ר שטחים עיקריים: ה) הגדלת מספר הקומות המרבי
 ל־3 קומות מעל קומת מרתף חלקית: ו) קביעת גובה בניה
 מרבי: ז) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה:
 ח) קביעת הוראות בגין גדרות ומבנים להריסה: ט) קביעת

 הוראות בגין עצים להעתקה או לשמירה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5261, התשם״ד, עמי 1475.
 (15) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8677״, שינוי לתכנית 3085.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳
 א־טור,רח׳ א־טור, השטח שבין קואורדינטות אורך 224.250-

 224.300 ובין קואורדינטות רוחב 632.400-632.375.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור
 מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים מיוחד: ב) קביעת קווי בנין
 חדשים לבניה המוצעת: ג) קביעת בינוי לבניית בנין בן
 2 קומות מעל קומת מרתף לשם יצירת 4 יח״ד: ד) קביעת
 בינוי לתוספת מסחר בקומת קרקע: ה) קביעת שטחי בניה
 מרביים לבנין ל־709.89 מ״ר מתוכם 700.49 מ״ר. שטחים
 עיקריים: ו) קביעת מספר קומות מרבי ל־3 קומות: ז) קביעת

 תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.11.2003 ובילקוט הפרסומים 5218, התשם״ג, עמי 3903.
 (16) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8776״, שינוי לתכנית 5803.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ רמות,
 רח׳ יוסף שבטמן 105, השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.502-219.395 לבין קואורדינטות רוחב 635.908-635.852:

 גוש 30718, חלקה 2 במלואה. .
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת קומה
 עליונה לבנין 105, לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה
 שמתחתיה: ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה
 כאמור: ג) הגדלת מספר קומות מרבי בבנין 105, מ־3 קומות
 ל־4 קומות: ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח בנין
 105 וקביעת שטח הבניה המרבי לתוספת 269.54 מ״ר:
 ה) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה

 בשטח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005 1899



 שטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת; ה) שינוי בקווי בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5296, התשם״ד, עמי ג284.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח׳ אחד העם 9, תל־אביב-יפו
 61290, טל׳ 03-5193216, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת גן, רח׳ המעגל 26, רמת גן, טל׳ 03-6753515, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.
 א׳ בשבט התשם״ה(11 בינואר 2005)

 גילה אורון
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה
 מרחבי תכנון מקומיים חוף הכרמל ומחוז חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפך; ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה
 חוף הכרמל ומחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ חפאג/

 256ו/א/חכ/263/א״, שינוי לתכנית חכ/במ/263.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיסריה - חלקי
 גושים 10641,10634,10633; מגרשים 636,635,613,557 בהתאם

 לתכנית חכ/במ/263.
 עיקרי הוראות התכנית: ביטול התנאי של שינוי בגבולות
 התכנון לצורך הוצאת היתרי בניה החל בסעיף 13 בתכנית חב/
 במ/263 במגרשים הנ״ל(הנחצים בין מרחב התכנון חוף הכרמל

 ומרחב תכנון מקומי מחוזי חיפה).
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התבנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טל׳ 04-9845213, ולמשרדי

 הועדה המקומית מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכגון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מם׳ 20040013 מיום 14.7.2004 על
 פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מם׳ חפ/

 1/1796״.

 מרחב תכנון מקומי מטה יהודה
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מטה יהודה מופקדת ׳׳תכנית מיתאר מקומית מם׳

 מי/400/א״, שינוי לתכנית מי/400.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קרית ענבים, השטח
 שבין קואורדינטות אורך 211.586-211.506 לבין קואורדינטות

 רוחב 635.394-635.288-, גוש 29552, ח״ח 16-13.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 ומבני ציבור לאזור מבנה היסטורי לשימור ואזור מסחרי;
 ב) ביטול דרכים והתוויית דרכים חדשות: ג) שימור מבנה
 הרפת ההיסטורית בקיבוץ קרית עגבים כולל חזיתות ופרטים
 אדריכליים-, ד) הגדרת תנאים ומגבלות לפיתוח סביבת המבנה
 בהתאמה למטרות השימור: ה) קביעת שימושים מותרים

 וזכויות בניה: ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רח׳שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,
 'טל׳ 02-6290222. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, טל׳ 02-9900888.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 א׳ בשבט התשס״ה(11 בינואר 2005)

 רות י1םף
 יושבת ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ רג/1275״, שינוי לתבניות רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/ו,
 רג/מק/340/ג/6, רג/מק/340/ג/9, רג/540/ג/3 ורג/מק/340/ג/11.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח׳ ז׳בוטינסקי
 ושד׳ התמרים - גוש 6125, חלקה 201 במלואה, ח״ח 2: גבולות
 התכנית: בצפון - רח׳ ז׳בוטינםקי, במזרח - חלקות 736, 741
 בגוש 6125, בדרום - חלקות 517, 518, 293 בגוש 6125, במערב

- חלקות 681,2 בגוש 6125 שד׳ התמרים.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מסחרי א׳
 לאזור מגורים מיוחד, שטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה ודרך
 מוצעת: ב) קביעת זכויות בניה, הוראות בניה ותנאים למתן
 היתר לאזור מגורים מיוחד ושטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה:
 ג) קביעת 40 יחידות דיור, בבנין בן קומת מבואה כפולה, 16
 קומות מגורים וקומת גג טכני, מעל שני מרתפי חניה: ד) שינוי
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 עיקרי הוראות התכנית: שיקום ופיתוח של תחום התכנית
 תוך שימורם, טיפוחם וניצולם של המאפיינים המיוחדים
 (ארכיטקטוניים, צמחיה, נוף וכוי) הקיימים בשטח לאור
 העקרונות האלה: א) שמירה על אופי וסגנון הבינוי הקיים:
 ב) שמירה על פרטי הסביבה הקובעים את ייחודה כגון:
 מבנים ופרטיהם, חזיתות, סמטאות, גדרות, צמחיה וכר:
 ג) מיקום ועיצוב הבניה החדשה בצורה שתתאים ותשתלב
 בסביבה הקיימת: ד) הגדרה של שירותים ציבוריים וקביעת
 מיקומם כגון: מבני ציבור, שטחים ירוקים, וכר: ה) קביעת
 אופיין ורוחבן של הדרכים באזור: ו) התוויית דרכים ושבילים
 חדשים: ז) קביעת ייעודי קרקע, זכויות בניה, מרווחים, חלוקה,
 הנחיות עיצוב והנחיות שימור לבניה הקיימת ולבניה החדשה:
 ח) חיזוק אזורי המגורים על ידי מתן אפשרות להרחבות דיור,
 תוספות יח״ד חדשות ושיפור השירותים הציבוריים: ט) מתן
 הנחיות להכנת תכנית בינוי לשטחים המוגדרים כתחום

 לתכנית בינוי.
 תוקף ההודעה שלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.

 כמו כן החליטה הועדה שבהתאם לסעיף 78 לחוק, היתרי
 בניה בקרקע שבתחום התכנית יוצאו בכפוף לתכניות מאושרות
 על השטח ובתנאי שיתואמו למטרות תכנית זו המפורטות לעיל
 ולמטרות ״תכנית השלד״ (מהדורה 4 ספטמבר 97) למושבה
 הגרמנית, שאומצה על ידי הועדה המקומית בישיבה מס׳ 116

 מיום 14.9.1998 ובכפוף לחו״ד היחידה לשימור.

 מרחב תכנון מקומי חיפה
 הודעה בדבר בישול הודעת הפקדת תבנית מיתאד

 מקומית
 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
 מסי חפ/1022/ב״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשב״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום

 997 ו.ג.28 ובילקוט הפרסומים 4508, התשנ״ז, עמי 2832.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חיפה, קרית חיים
 מערבית בגבול קרית ים בין הרחובות שד׳ מח״ל, בית אלפא
 ומשמר העמק - גוש 11567, חלקות 614,613,609,315-313,288

 במלואן, ח״ח 608,588,308,268,245, 611.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאתר לבנין ציבורי
 לאתר למוסד לצורך הקמת בית אבות ומעון יום לקשיש תוך
 התייחסות למרקם העירוני של הסביבה: ב) קביעת הוראות
 בניה והוראות בינוי עקרוניות למבנה בית האבות ולמבנה מעון
 יום לקשיש: ג) שיגוי סיווג של השביל להולכי רגל ושל אזור
 מגורים ב׳ לדרך לתנועה מוטורית: ד) הרחבת רחובות משמר
 העמק ובית אלפא בקטע הבלול בתכנית: ה) קביעת פתרונות

 תנועה וחניה בתחום התכנית.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה,
 טל׳ 04-8633448, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טל׳ 04-8356807, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: המושבה הגרמנית
- גוש 10824 (שומה), חלקה 63, ח״ח 3, 5, 29, 67-65: גוש
 10826 (מוסדר/ חלקות 94-1: גוש 10826 (שומה), חלקה 35:
: גוש M 48,45 גוש 10829 (מוסדר/ חלקות 35-29, 46, 48, ח״ח 
 10829 (שומה/ ח״ח 66: גוש 10830 (מוסדר), חלקות 17-4, 21,
 25, 26, 28, 29, 31, 32, ח״ח 2, 3, 18, 19, 24, 27, 30: גוש 10830
 (שומה), חלקות 21, 22: גוש 10831 (שומה/ חלקות 9-6,4-1,
 11, 31,30, 37-35,33, ח״ח 32, 34, 38, 40: גוש 10890 (שומה),
 ח״ח 5, 15; גוש 10917 (מוסדר/ ח״ח 42: גוש 10930 (מוסדר),
 ח״ח 34; גבולות התכנית: בדרום - שד׳ המגינים, בצפון - רח׳
 העצמאות ודרך יפו, במזרח - רח׳ מאיר רוטברג, במערב - רח׳
 יצחק שדה, וכוללת בתוכה את הרחובות: רח׳ הגנים, רח׳
 לוחמי הגי0אות, רח׳ רד״ק, רח׳ בילהרץ, רח׳ תל אביב, שד׳

 בן גוריון ודרך יפו.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שיקום ופיתוח של תחום
 התכנית תוך שימורם, טיפוחם וניצולם של המאפיינים
 המיוחדים (ארכיטקטוניים, צמחיה, נוף וכוי) הקיימים בשטח
 לאור העקרונות האלה: 1) שמירה על אופי וסגנון הבינוי הקיים:
 2) שמירה על פרטי הסביבה הקובעים את ייחודה כגון: מבנים
 ופרטיהם, חזיתות, סמטאות, גדרות, צמחיה וכוי: ג) עיצוב
 הבניה החדשה ומיקומה בצורה שתתאים ותשתלב בסביבה
 הקיימת: a הגדרה וקביעת מיקומם של שירותים ציבוריים
 כגון: מבני ציבור, שטחים ירוקים וכוי: ג) קביעת אופיין ורוחבן
 של הדרכים באזור: ד) קביעת ייעודי קרקע, זכויות בניה,
 הגבלות בניה, מרווחים, חלוקה, הנחיות עיצוב והנחיות שימור
 לבניה הקיימת ולבניה החדשה: ה) חיזוק אזורי המגורים על
 ידי מתן אפשרות להרחבת דיור, תוטפות יח״ד חדשות ושיפור
 השירותים הציבוריים: ו) יצירת מוקד תיירות על ידי קביעת
 שימושי קרקע למלונאות, התאמת השימושים, אופי הפעילות

 ורמת הפיתוח.

 כמו כן החליטה הועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, היתרי
 הבניה לגבי הקרקע בתחום התכנית יוצאו בכפוף לתכניות
 המאושרות על השטח ובתנאי שיתאימו למטרות תכנית זו,
 המפורטות לעיל ולמטרות ״תכנית השלד״(מהדורה 4, טפטמבר
 1997) למושבה הגרמנית שאומצה בועדה המקומית בישיבה

 מס׳ 116 מיום 14.9.1998.
 תוקף ההודעה שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מס׳ 2003008 מיום 21.5.2003 על
 פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מס׳ חפ/

 3/1796״, מתחם האיטלקים במושבה הגרמנית.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושבה גרמנית
 בשטח שבין הרחובות אלגבי בדרום, רח־ המגינים בצפון, רח׳
 עין דור במזרח, רח׳ מאיר רוטנברג במערב, וכוללת בתוכה את
 הרחובות: רח׳ מגצור, רח׳ עספור, רח׳ האיטלקים, רח׳ אניליביץ
- גוש 10829 (שומה), ח״ח 64, 66: גוש 10832 (שומה), חלקות
 19, 20, 29-27, 101, 102, ח״ח 16, 22, 26-24, 78, 79, 92-90:
 גוש 10833 (שומה/ חלקות 29-24,22-10,8-1, 36-32, 40-38,

 45-42, 45/1, 49-47, 51, 53, 55, ח״ח 46.
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 השטחים הכלולים בתכנית המוצעת: חיפה - גוש 10812,
 חלקה 255.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הנחיות שימור למבנה קיים
 והנחיות לבניה חדשה בהקשר לשימור של המבנה הקיים.

 תוקף ההודעה עד יום 5.1.2005.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקרת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ חפ/1156/י״, שינוי
 לתכניות חפ/1400/גב, חפ/1400/יב/ו, חפ/229/י, חפ/229/י/1,
 חפ/229/ד, חפ/1156, חפ/1604/ב, חפ/1400/יב, חפ/1400/שש,

 חפ/1400 וחפ/229.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חיפה - גוש 12286,
 חלקות 78, 131 במלואן, ח״ח 79, 90, 91, 150; גבולות התכנית:
 בדרום - שד׳ אבא חושי, בצפון - רח׳ אוסקר שינדלר, במזרח

- שטחים פרטיים, במערב - שכ׳ הוד הכרמל הצפוני.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי סיווג שטח מאזור מגורים
 א׳ מיוחד לאזור מגורים מיוחד הכולל שטחים לשירותים
 לרווחת הדיירים: ב) תוספת זכויות בניה: ג) הקצאת שטחים
 לצורכי ציבור - לדרכים ולשצ־פ: ד) קביעת תנאים והוראות
 לבניה בשטח התכנית לייעודים הנ״ל: ה) הרחבת רח׳ שינדלר

 ורח׳ אבא חושי.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8635448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 3, חיפה, טל׳ 04-8536807.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קרית אתא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית אתא מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ כ/287/א׳׳, שינוי

 לתכנית כ/150.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אתא - גוש
 11051, חלקה 98 במלואה, ח״ח 34,10; גבולות התכנית: בצפון
- רח׳ מנדלי מוכר ספרים, במזרח - רח׳ שלום עליכם, במערב
- רח׳ העבודה. הכניסה למתחם מרח׳ העבודה והכניסה לגן

 הילדים מהשביל הגובל דרומית למגרש.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלק מאב״צ
 למגורים ג׳2; ב) קביעת זכויות והוראות בניה למגורים:

 ג) קביעת הוראות בניה לאב״צ - גן ילדים.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מם׳ 20040013 מיום 14.7.2004 על
 פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מם׳ חפ/

 5/1796״, מתחם לב המושבה.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: המושבה הגרמנית -
 גוש 10828 (שומה), חלקות 20,17,15-13,11-8 - 22, 75,73,72,
 108,106,97,96,87,76, 109, ח״ח 90, 91, 93; גוש 10829 (רשום),
: גוש 10829 (שומה), A S 48 ,45 חלקות 28-17, 42-56, ח״ח 
 ח״ח 66,64; גוש 11112 (רשום), חלקות 57-21, ח״ח 59; גבולות
 התכנית: בדרום - רח׳ הגפן, בצפון - רח׳ המגינים, במזרח
- שד׳ בן גוריון, במערב - רח׳ מאיר רוטברג וכוללת בתוכה את

 הרחובות: אלנבי, מרדכי אגיליביץ וםמטת הכגסיה.
 עיקרי הוראות התכנית: שיקום ופיתוח של תחום התכנית
 תוך שימורם, טיפוחם וניצולם של המאפיינים המיוחדים
 (ארכיטקטוניים, צמחיה, נוף וכוי) הקיימים בשטח לאור
 העקרונות האלה: א) שמירה על אופי וסגנון הבינוי הקיים:
 ב) שמירה על פרטי הסביבה הקובעים את ייחודה כגון: מבנים
 ופרטיהם, חזיתות, סמטאות, גדרות, צמחיה ובו׳: ג) מיקום
 ועיצוב הבניה החדשה בצורה שתתאים ותשתלב בסביבה
 הקיימת: כל זאת על ידי: א) הגדרה וקביעה של מיקומם של
 שירותים ציבוריים כגון: מבני ציבור, שטחים ירוקים וכוי:
 ב) קביעת אופיין ורוחבן של הדרכים באזור: ג) קביעת ייעודי
 הקרקע, זכויות בניה, הגבלות בניה, מרווחים, חלוקה, הנחיות
 עיצוב והנחיות שימור לבניה הקיימת ולבניה החדשה: ח חיזוק
 אזורי המגורים על ידי מתן אפשרות להרחבת דיור, תוספות

 יח״ד חדשות ושיפור השירותים הציבוריים.

 כמו כן החליטה הועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, היתרי
 הבניה לגבי הקרקע בתחום התבנית יוצאו בכפוף לתכניות
 המאושרות על השטח ובתנאי שיתאימו למטרות תכנית זו,
 המפורטות לעיל ולמטרות ״תבנית השלד״(מהדורה 4 ספטמבר
 97) למושבה הגרמנית שאומצה בועדה המקומית בישיבה

 מס׳ 16 ו מיום 14.9.1998.
 תוקף ההודעה שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

 מרחב תכנון מקומי חיפה
 הודעה בדבר הכנת תכנית שימור

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 76א (התוספת
 הרביעית) ועל פי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-
 1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה החליטה
 בישיבתה מס׳ 2004015 מיום 1.9.2004 לחזור על החלטתה
 מישיבה מם׳ מיום 4.6.2005S2003009 על פרסום הודעה לפי
 סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תבנית מס׳ חפ/1842/ב״, שימור מבנה
 קיים והנחיות לבניה חדשה בחלקה מס׳ 233 בגוש 10812,
 רח׳ התשבי 130, תוך תיקון תוקף ההודעה בהתאם לסעיף 76א
 (התוספת הרביעית) לשנה מיום הפרסום בפועל ביום 5.1.2004.
 כמו בן החליטה הועדה לחזור על החלטתה ולקבוע כי
 בהתאם לסעיף 78 לחוק, בתקופת ההכנה של התכנית לא תותר
 הריסת המבנה. כל טיפול במבנה או בקרקע בשטח החלקה
 בעת שיפוץ פנימי או חיצוני, עבודות פיתוח, גינון או סלילה
 ייעשו רק על פי הנחיות שימור שייקבעו בסקר שימור - תוך

 הבטחת שימור המבנה.
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 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים;
 ב) שינוי ייעוד מגרש 12 ממלאכה למלאכה ותעשיה זעירה
 (כהגדרתם בתכנית מכ/240) ליצירת מגרש בעל ייעוד

 אחיד; ג) הגדלת אחוזי בניה; ד) הוראות והנחיות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2004.ג.21 ובילקוט הפרסומים 5289, התשס״ד, עמ׳ 2551.
 (2) ״תכנית מפורטת מט׳ מב/334/ט״, שינוי לתכניות מכ/במ/

 334 ומכ/334/ב.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, רמת יצחק, רח׳
 השיטה - גוש 11185, ח״ח 97,2, 105; גוש 11252, ח״ח 23;
 גוש 11269, ח״ח 4; גוש 12379, חלקות 36,9 במלואן, ח״ח 8,

 51; מגרש 130.
 עיקרי הוראות התכנית: א) העברת יתרת זכויות בניה
 ממגרש 131 (חלקה 8) על ידי שינוי באחוזי בניה, בגובה
 מבנה, במספר קומות ובמספר יחידות דיור: ב) הגדרת
 אחוזי בניה: ג) תוספות שטחי חניה מקורים לפי החלטת
 ועדה מחוזית מיום 6.7.2004; ד) שינוי ייעוד שימושי קרקע:
 ה) הגדלת שטחי הדרך בצומת לפי הסדרי תנועה חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5283, התשס״ד, עמ׳ 2359.

 התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳
 04-8633448, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מורדות הכרמל, רח׳ כורי 2, חיפה 33093, טל׳ 04-8676296, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מנשה-אלונה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מ/276״,

 שינוי לתכנית מ/83/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן השומרון - גוש
 8791, חלקה 2 במלואה, ח״ח 1; גוש 10077, חלקות 63,61,59,44,
 65, 67, 81, 82 במלואן, ח״ח 85; גוש 10080, חלקות ל, 14-10,5,
,139 ,134 ,133 ,121 ,109 ,102-96 ,94 ,91-83 ,64 ,39-36 ,22-18 
,196-194 ,187 ,186 ,181-170 ,168-165 ,163-152 ,146 ,142 
280-271 ,265 ,263 ,261 ,259 ,257 ,255 ,253 ,251 ,244 ,224-199 
 במלואן; גוש 10082, חלקות 13, 75, 78, 91-87,82,79, 94 -100,
 120-118 במלואן; גוש 10114, חלקות 10, 25,22-18 - 35,34,28,

 39,38, 43-41 במלואן, ח״ח 17,16.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת דרכים והתוויית
 דרכים חדשות: ב) תוטפת מגרשים לבניית בתי מגורים-, ג)
 הקצאת שטחים לשצ״פ ולשטחי ציבור: ד) שינוי ייעוד מקרקע
 חקלאית לקרקע למגורים: ה) קביעת הוראות בניה ושימוש
 בקרקע באזורים השונים: ו) הגדרת מתחמים לאיחוד וחלוקה
 של מתחמים אי, בי, וגי ללא הסכמת בעלים, ומתחמים ד׳ והי
 בהסכמת בעלים: ז) סך כל יחידות הדיור בתכנית הוא 380: ח)
 הקטנת רצועה לתכנון של תוואי מסילת הרכבת לפי תמ״א 23

 , שינוי מס׳ 9.

 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קרית אתא, קרית אתא 28100, טל׳ 04-8478420.

 התגגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי זבולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
 זב/92/א״, שינוי לתכניות ג/109, ג/45, ג/113, זב/89, זב/73,

 זב/103 וזב/72.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר חסידים א׳ - גוש
 11128,חלקות 51-31,29-25,18,14-1:גוש 11131,ח״ח ו:גוש
 11132, חלקות 30,29,26,24,18-14 במלואן, ח״ח 32,27,25,23,7,
 33: גוש 134 ו 1, חלקות 24,20,13 במלואן, ח״ח 21,18-14,12-8:
 גוש 11135, חלקות 20-1 במלואן: גוש 11136, חלקות 29,12-1-
 82-59,56-48,35 במלואן, ח״ח 28: גוש 137 ו 1, חלקות 20,18-1,
 28-22 במלואן: גוש 11138, ח״ח 1, 2, 80, 92,86-82: גוש 11139,
 חלקות 43,41-16,14,13,11-4 במלואן, ח״ח 3-1: גוש 11140,
 חלקות 107,105-90,88-27,4-1- 111 במלואן: גוש 11141, חלקות
 17-1 במלואן: גוש 11142, חלקות 19-2 במלואן: גוש 11143,
 חלקות 27-1 במלואן: גוש 11144, חלקות 6, 386 במלואן,

 ח״ח 387.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדרת שטחים למיקום מבני
 מגורים בנחלה: ב) סיווג השטחים החקלאיים והגדרת התכליות
 ושטחי הבניה המותרים בהם: ג) התוויית דרכים חדשות
 והרחבת דרכים קיימות: ד) קביעת תנאים לבניה באזורים

 השונים: ה) קביעת הנחיות לגבי מבנים חורגים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.11.1999 ובילקוט הפרסומים 4832, התש״ס, עמ׳ 1742.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון, בפר המכבי
 30030, טל׳ 04-8478113, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

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

 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תבנית מפורטת מס׳ מכ/240/א״, שינוי לתכנית מכ/240.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת כרמל, רח׳
 המלאכה - גוש 10725, ח״ח 49,47, 53,52.
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 ל־4 יחידות: ג) הגדלת אחוזי בניה ל־30% בקומה ול־120%
 בבל הקומות: ד) קביעת הוראות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 טייבה, טייבה 40400, טל׳ 09-7992808.
 התגגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יבנה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ יב/1/208״, שינוי לתבניות

 זמ/600 ויב/208.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, דרך אהרון
 חג׳ג׳ ורח׳ הצבעוני - גוש 4943, חלקה 7 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת שטחים עיקריים ושטחי
 שירות: ב) קביעת קווי בנין: ג) קביעת מספר קומות: ד) שינוי
 הוראה בדבר אורך קיר משותף: ה) התאמת המבנים הקיימים

 לזכויות הבניה וסימון מבנים וגדרות להריסה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרס
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 יבנה, שד׳ דואני 3, יבנה 70600, טל׳ 9433380 - 08.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העוברות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים נס ציונה, רחובות ושורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
 מם׳ מח/145/א״, שינוי לתכניות בר/127, נס/1/1, רח/ו4/200,

.R/6רח/במ/5/2001, רח/6/2001/ג, בר/11/198־ 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נם ציונה, רחובות,
 כפר הנגיד, גאליה, כפר גבירול, דרך 411 בקטע צומת גבירול
 עד דרך 42 - גוש 3755, חלקות 18,7 במלואן, ח״ח 6,5,2, 10,
 11, 15, 17, 25-22, 27: גוש 3756, חלקות 46,24 במלואן, ח״ח
 21, 22, 26, 27, 32-29, 45; גוש 3765, חלקות 21-19,15, 23, 24

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנק 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שר׳ הפלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8633448.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מנשה-אלונה, ד״נ חפר 37845, טל׳ 04-6177307.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי קריות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ק/131/ט״, שינוי לתכניות ק/131, ק/130 וק/130/א.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מוצקין,
 שד׳ קח קיימת 23 - גוש 11562, ח״ח 109: גוש 11564, חלקה

 101 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד חלקה 101 בגוש
 11564 מאזור מגורים ג׳ עם חזית מסחרית לאזור מגורים ג׳
 מיוחד עם חזית מסחרית: ב) קביעת זכויות בניה והוראות בניה

 בשטח התכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורטמה בעיתונות ביוכז

 16.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3674.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 04-8633448, וכן
 במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קריות, רח׳ הגדוד
 העברי 4, קרית מוצקין 26114, טל׳ 04-8715291, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 א׳ בשבט התשס״ה(11 בינואר 2005)
 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז
 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טייבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ טב/2839״, שינוי

 לתכניות טב/במ/2500 וטב/2516.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה - גוש 7840,

 ח״ח 10: מגרש 10/15 בהתאם לתכנית טב/6ו25.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר קומות מ־3
 קומות ל־4 קומות: ב) הגדלת מספר יחידות הדיור מ־3 יחידות

 1904 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



 כל מעוניין דשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72450, טל׳ 9788444-
 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון, רה׳ ז׳בוטינסקי 16, ראשון לציון 75100, טל׳

.05-9647694 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מטתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר היתדים וחלוקה בתקופת ביניים
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה, ו/או
 היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע

 בתחום ״תבנית מם׳ רח/2000/טו״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 5647,
 חלקות 140,114,111; גוש 5655, חלקה 80 במלואה! גוש 5656,
 חלקה 285 במלואה: גוש 5658,'חלקות 58, 62, 115, 128, 206,
 294,295,279 במלואן: גוש 5679, חלקות 66,65,60 במלואן: גוש
 5686, חלקות 8,2,1 במלואן: גוש 5688, חלקות 50,17 במלואן:
 גוש 5691, חלקות 5, 4 במלואן: גוש 5695, חלקה 45 במלואה:
 גוש 5694, חלקות AS 277,217,210,150,97,46 ,56 במלואן: גוש
 5695, חלקות 167,159,157,87,78,55 במלואן: גוש 5697, חלקה
 268 במלואה: גוש 5698, חלקות 557-555 במלואן: גוש 5699,
, 9 A 452,225,207,164,51 חלקה במלואה46: גוש 5701, חלקות 
 602 במלואן: גוש 5705, חלקות 124,95,62, 159,154,155,151,
,594 ,559 ,552-550 ,519 ,280 ,276 ,240 ,255 ,222 ,214 ,169 ,166 
,655 ,652 ,646 ,622 ,621 ,605 ,541 ,514 ,508 ,507 ,486 ,485 ,471 
,1074 ,1068 ,1047 ,998 ,855 ,768 ,764 ,760 ,755 ,742 ,691 ,690 
 1217,1106, 1259 במלואן: גוש 5704, חלקות 19,2,1,׳25, 56,51,
,210 ,201 ,197 ,155 ,150 ,129 ,96 ,91 ,90 ,87 ,84-82 ,60 AS ,42 ,40 
,598 ,597 ,582 ,579 ,578 ,564 ,541 ,522 ,297 ,292 ,291 ,280 ,262 
 454, 457, 492, 495, 521, 556, 547, 555, 562 במלואן: גוש 5705,
 חלקות 9, 26, 44, 55, 85, 91, 98, 99, 107-105, 109, 124, 158, 146,
 167,164,158,157,155 במלואן: גוש 5754, חלקה 74 במלואה:

 גוש 5766, חלקה 17 במלואה: גוש 5816, חלקה 106 במלואה.
 התנאים המוצעים: א) תחום שטח ההכרזה יוגדר כאתר:
 ב) תנאי להוצאת היתר בניה או הריסה לכל העבודות הטעונות
 היתר בתחום שטח ההכרזה או היתר לשימוש בקרקע או
 במבנה בתחום התכנית או בקשה לענין הקמת מיתקן שידור
 קטן או זעיר, יהיה קבלת המלצת הועדה לשימור מצנים
 ואתרים בעיריית רחובות לפני קבלת החלטת הועדה המקומית;
 ג) ככל שהחלטת הועדה המקומית תעמוד בניגוד או בסתירה
 להמלצת הועדה לשימור מבנים ואתרים, על הועדה המקומית
 יהיה לנמק במפורט בהחלטתה את הטעמים להחלטתה בשונה

 מעמדת הועדה לשימור מבנים ואתרים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתנאים, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72450, טל׳

 במלואן, ח״ח 22,18,17,14, 52,51; גוש 5766, חלקות 11,9,8,1
 במלואן, ח״ח 7-2, 10, 15,12; גוש 5770, ח״ח 2, 11-9,7,6,5,
 14: גוש 5771, חלקות 16,2,1 במלואן, ח״ח 15,12,10,7,5-5,
 15: גוש 5772, חלקה 12 במלואה, ח״ח 15,14,6-1: גוש 5775,
 חלקות 20, 42 במלואן, ח״ח 8-5, 25-25,16-15,10, 55,52, 58,
 40; גוש 5774, ח״ח 1, 6,5: גוש 5775, ח״ח 17: גוש 5776, ח״ח
 14-11,9,5-1; גוש 5777, חלקה 55 במלואה, ח״ח 54,28,2: גוש
 5778, חלקות 40,58,12-7 במלואן, ח״ח 15, 28-26,17-15, 50,
 41: גוש 5781, חלקות 52,19,4-1 במלואן, ח״ח 51,26,18,17,5:
 גוש 4750, ח״ח 15,15, 22, 28-26, 58-56,54-50, 45-45: גוש

 4760, ח״ח 7, 8, 99.
 עיקרי הוראות התכגית: א) ייעוד השטחים למחלפים,
 צמתים, גשרים, גשרונים, מעברים, תעלות, גדרות, קירות
 תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכות
 בסלילת הדרך: ב) ייעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית
 דו־מסלולית, בעלת שני נתיבים לכל כיוון, שתהווה דרך
 עוקפת דרום מערבית לרחובות, בקטע שבין צומת גבירול ועד
 לחיבור עם דרך 42: ג) מתן אפשרות לחיבור בין דרך 40 לדרך 42
 על ידי חיבור תכנית זו עם תכנית מאושרת מח/95 ותבנית מח/
 145/ב (המוגשת במקביל לתכנית זו היוצרות ביחד רצף/
 המאפשר סלילת דרך 411 בין דרך 40 (צומת ברנד) ועד לדרך 42:
 ד) בניית מחלף לחיבור דרך 411 עם דרך 42: ה) שיפור תוואי דרך
 מט׳ 42 בקטע המחלף עם דרך 411, הרחבת הדרך לרו־מםלולית
 ובניית מעביר/גשר חדש בחציית גחל גמליאל; ו) שינוי ייעוד
 משטח חקלאי לדרך: a ייעוד שטחים בתחום התכנית לטיפול
 נופי, שיקום סביבתי ומניעת מפגעי רעש לייעודי קרקע קיימים
 ומאושרים, שייווצרו עקב םלילתה ושימושה של הדרך לפי
 תכנית זו, וטיפול בשיקומם של מפגעים אלו, הכל לפי תכנית
 זו: ח) בניית מעבר חקלאי מתחת לדרך 42 ומתן גישה לשטחי
 נם ציונה ממערב לתוואי הדרך: ט) פתרון בעיות ניקוז על ידי
 בניית מעברי מים מתחת לדרך המתוכננת והסדרת הזרימה

 בתעלות: י) קביעת הוראות ומגבלות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.10.2002 ובילקוט הפרסומים 5122, התשם״ג, עמי 504.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72450, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכגק ולבניה נס
 ציונה, רח׳ הבנים 9, נס ציונה 70400, טל׳ 08-9585810, במשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות
 76442, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות,
 גבעת ברנד, גבעת ברנד 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳

 רצ/1118/176״, שינוי לתכניות רצ/ 1/ 11רצ/18/176/ 1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 תרמ״ב 1 ודחי מוהליבר - גוש 5955, חלקה 185 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי תקן חניה.

 ילקוט הפרסומים 5575, כ״ב באדר א׳ התשט״ה, 5.5.2005 1905



 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ׳תבנית מפורטת מס׳

 רע/545/1״, שינוי לתכנית רע/2000.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רח׳ התפוז 8

- גוש 6579, חלקה 430 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוטפת שטחים עיקריים: ב)

 קביעת בינוי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.12.2003 ובילקוט הפרסומים 5261, התשס״ד, עמי 1493.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה, רח׳ אחוזה 103, רעננה 00ו43, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דרום השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ שד/433/

 2/10״, שימי לתכנית שד/10/433.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגשימים - גוש

 6724, חלקה 302 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) המרת קרקע מאזור פרטי פתוח
 לאזור מגרש מגורים דו־משפחתי; ב) יצירת זכות מעבר לצינור

 ניקוז תת־קרקעי למעבר מים בקוטר 1 מי; ג) קביעת קווי בגין.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום השרון, נוה ירק 49945, טלי 09-9000500.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 דרום השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ שד/3ו7/2״, שינוי

 לתכניות שד/1000, שד/11/213 ושד/3ו4/2.

 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רחובות, רח׳ ביל״ו 2, רחובות 76442. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים,
 רשאי על פי סעיף 78 לחוק להגיש ערר אל המועצה הארצית

 לתכנון ולבגיה, רח׳ קפלן 2, ירושלים 061ו9, טל׳ 02-6701580.

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רעננה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רע/547/1״, שינוי

 לתכניות רע/255/1 ורע/2000.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: רעננה, הרחובות בית

 השואבה, לזר והנחל - גוש 7651, חלקה 308 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחים עיקריים ושטחי

 שירות.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שר׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רעננה, רח׳ אחוזה 03ו, רעננה 43100.
 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 ביטול הודעה על הפקדת תכנית
 מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
 מם׳ רע/ו/523״, שינוי לתכניות רע/171/1 ורע/2000, שהודעה
 על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 החשכ׳׳ה-965ו, פורסמה בעיתונים ביום 20.9.2002 ובילקוט

 הפרסומים 5120, התשס״ג,יעמ׳ 215.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, רח׳ אחד העם

- גוש 6581, חלקות 70 - 72 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א< איחוד וחלוקה מחדש של
 חלקות 72-70 ללא הסכמת הבעלים: ב) קביעת זכויות בניה: ג)

 קביעת בינוי וגובה הבנינים: ד) קביעת קווי בנין.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה,
 רח׳ אחוזה 103, רעננה 43100, בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 1906 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 ולבניה לודים ושורקות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
 מס׳ מח/215״, שינוי לתכניות גז/4/11, גז/6/14, משמ/ו5 (בר)

 ובר/251.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יסודות - גוש 3915,
 חלקות 50-40 במלואן, ח״ח 54-52, 56- 58, 152-150, 169; גוש
 4523, ח״ח 23,17,1, 38,29,27,25, 39; גוש 5140, חלקות 69,16

 במלואן, ח״ח 70,63,58,19; גוש 5141, ח״ח 52,33,32,14.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת שטח לתוואי
 מסילת ברזל בקו הרכבת נען ירושלים באזור יסודות אשר
 תאפשר שיפור (יישור) תוואי הרכבת הקיים ותאפשר מפגש
 דו־מפלסי עם כביש מם׳ 3; ב) קביעת רוחב רצועת מסילת הברזל;
 ג) שינוי ייעודי קרקע משטח לקרקע חקלאית, דרך, 'אפיק,
 נחל, או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת ברזל, מיתקני דרך
 ומבני דרך ומיתקני תשתית-, ד) קביעת הוראות לקווי בנין; ה)
 מתן אפשרות להתוויית דרבי/שבילי שירות בתחום רצועת
 המסילה להחזקת מבני הדרך ולמיתקניה ומיתקני התשתית
 ובל מיתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת ולתחזוקת המסילה!
 ו) ייעוד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לטיפול ושיקום
 נופי ולפתרונות אקוסטיים; ז) קביעת הוראות להקמת מיתקנים
 הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה(תחנת השנאה),
 מערכת מגע עילי, מיתקני השו״ב (שליטה ובקרה) לחשמול,

 לתקשורת ולאיתות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 לודים, דחי טשרניחובםקי 1, רמלה 72444, ולמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שורקות, גבעת בתר 60948.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 69 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מצפה אפק מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 ממ/17/3075״, שינוי לתכנית ממ/במ/3075.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל,
 הרחובות דוד רזיאל, מגחם בגין, יוני נתניהו וחיים לנדאו

- גוש 6392, חלקות 65,64,8 במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח מסחרי
 לשטח בניני ציבור כדי לאפשר את רישומה של הקרקע על שם

 המועצה המקומית גבעת שמואל ללא תמורה כספית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני עם - גוש 6448,
 חלקות 87-85 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 הבעלים; ב) שינוי ייעוד משטח פיתוח למשק עזר למגורים;
 ג) שינוי ייעוד משטח פיתוח לאזור מגורים מיוחד; ד) שינוי
 ייעוד משטח פיתוח לדרך מוצעת; ה) קביעת הוראות וזכויות

 בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנונ* אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התבנית וכן כל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 דרום השרון, נוה ירק 49945, טלי 09-9000500.

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

 העובדות שעליהן היא מטתמכת.

 מרחב תכגון מקומי הדרים

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

 מס׳ הר/28/19/1000״, שינוי לתכנית הר/במ/600.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳

 השחר - גוש 6456, חלקה 118 במלואה, ח״ח 4.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקלה בקו בגין מציר דרך מם׳
 40 לפי הוראות תמ״א 3, מ־100 מ׳ ל־25 מי; ב) קביעת ייעודי
 קרקע: 1) לאזור מגורים גי; 2) לאזור עסקי: מסחר ומשרדים; 3)
 לשטח ציבורי פתוח: 4) לשטחים לדרכים; 5) לשטח פרטי פתוח
 עם זיקת הנאה לציבור; ג) קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה
 בהםכמה: ד) קביעת הוראות לתחבורה וחניה: ה) קביעת
 הוראות בדבר בינוי, פיתוח ועיצוב הבינוי: ו) קביעת תנאים
 למתן היתרי בניה: ז) קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית:
 ח) קביעת הוראות בדבר איכות הטביבה: ט) קביעת הוראות
 בדבר הפקעה: י) קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע: יא) קביעת

 הוראות בדבר שימושים חורגים.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5318, התשם״ד, עמי 3543.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הדרים, רח׳ בני ברית ר, הוד השרון 45105, טל׳ 09-7759666, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים לודים ושורקות

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
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 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קסם מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ק/1/3334״, שינוי

 לתכנית ממ/17/658.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳לג׳וליה - גוש 7507,

 ח״ח 5.
 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קו בנין ואחוזי בניה
 למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים! ב) שינוי חלק מאזור
 מגורים ג׳ לדרך משולבת! ג) קביעת 4 קומות במקום ג קומות!

 ד) קביעת הוראות בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קסם, כפר קאסם 49940, טל׳ 03-9370492.
 התגגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

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

 מם׳ בר/11/13״, שינוי לתכנית בר/13.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית אלעזרי - גוש

 4714, חלקה 13 במלואה: מגרש 104 בהתאם לתכנית בר/13.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הפרדת מגרש מגורים א׳
 מנחלה: ב) קביעת גודל מגרש למגורים אי: ג) קביעת זכויות

 והוראות בניה.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5228, התשם״ד, עמי 18.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 9788444 - 08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שורקות, גבעת ברנר 60948, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר
 מקומית

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תבנית
 מיתאר מקומית מם׳ הצ/4/ו/49/ו/ו״, שינוי לתכניות הצ/130
 והצ/49/1/4/א, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום

 16.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשם״ד, עמי 3680.

 0¿ ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 08-9788444. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מצפה אפק, רח׳ גלים 9, פתח תקוה 49277, טל׳ 03-9302051.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
 ״תכנית מם׳ ממ/3/3071״, שינוי לתכניות ממ/במ/3071 וממ/
 1/3071 שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום

 22.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5289, התשס״ד, עמ׳ 2555.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל, רח׳
 הנשיא 49 - גוש 6189, ח״ח 32: מגרש 3 בהתאם לתכנית ממ/

.1/3071 
 עיקרי הוראות התכגית: א) הגדלת מספר קומות בבנין
 קיים מ־5 קומות ע״ע ל־6 קומות על עמודים: ב) תוספת
 זכויות לקומה 6 כבנין קיים בעבור הגדלת הדירות של הקומה
 החמישית בשטח עיקרי של 400 מ״ר + שטחי שירות 97.92 מ״ר,

 סך הכל שטח: 497.92 מ׳׳ר.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444. ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה
 אפק, רח׳ גלים 9, פתח תקוה 49277, טל׳ 03-9302051, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳

 ממ/4/1410״, שינוי לתכנית ממ/במ/2/1410.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, רח׳

 הירמוך 20 - גוש 4040, חלקה 238 במלואה.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטח הבניה העיקרי: ב)

 הקטנת קווי בנין צדדיים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5283, התשם״ד, עמ׳ 2362.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מצפה אפק, רח׳ גלים 9, פתח תקוה 49277, טל׳ 03-9302051,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 1908 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 ופיתוח ותנאים למתן היתרים: ד) קביעת הוראות בדבר זכויות
 מעבר במגרשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5228, התשט״ד, עמ׳ 20.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444-
 08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, אזור
 תעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 א׳ בשבט התשס״ה(11 בינואר 2005)

 שוקי אמרני
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 טבריה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג/14652״, שינוי לתכניות

 ג /287 וג/6847.
,1S005 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 

 חלקה 5 במלואה, ח״ח 34: גוש 15044, ח״ח 17.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת אחוזי בניה עיקריים -
 20%; ב) הפחתת שטח שירות - 52%: ג) תוספת 5 יח״ד -17%:
 ד) תוספת מספר קומות - 2 קומות: ה) שינוי קו בנין: 0 הפחתת

 2 חניות/משרדים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה טבריה, רח׳ טבור הארץ, טבריה, טל׳

.04- 6739526 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נהריה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/13636״, שינוי

 לתכניות ג/במ/103 וג/10715.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גהריה - גוש 18170,

 חלקה 73 במלואה, ח״ח 219.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה - גוש 8036,
 חלקה 199 במלואה, ח״ח 108, 198.

 עיקרי הוראות התבנית: א) חלוקה בהסכמת בעלים:
 ב) שינוי ייעוד מגרש 2103 מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים
 ב׳ עם חזית מסחרית להקמת 9 יח״ד ב־3 קומות ו־180 נדר
 למסחר, בקומת הקרקע: ג) הגדלת התכסית הכוללת במגרש
 מ־30% ל־55%: ד) שינוי קו בנין לקומה א׳ מעל הקולונדה
 מ־5 מ׳ ל־3 מי: ה) קביעת תוואי דרך פרטית משותפת למגרש
 זה עם מגרש 2104: ו) קביעת תכנית בינוי מחייבת ל־9 יח״ד עם
 חזית מסחרית + מפרץ חניה בחזית המבנה: ז) קביעת הוראות
 והגבלות בגיה (הגדלת שטח עיקרי ושירות): שטח עיקרי
 מ־927 מ״ר ל־1,005 מ״ר ושטחי שירות מ־95 מ״ר ל־300 מ״ר:
 ח) תוספת קומת עמודים קולונדה בחזית המבנה קו בנין קדמי
 1 מ׳; ט) שינוי גובה מבנה מ־12 מ׳ ל־13.50 מ׳; י) שינוי קווי בנין
 לפי הקיים בשטח: ביתן אשפה קו בנין צדדי 0, קו בנין צדדי
 למסחר מ־4 מ׳ ל־3 מי, קו בנין קדמי לקומה א׳ מ־5 מ׳ ל־2 מי, קו

 בנין קדמי 1 מ׳ לקולונדה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳
 08-9788444, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שרונים, אזור תעשיה דרום, נתניה 42504, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

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

 מס׳ הצ/255/1/1״, שינוי לתבניות הצ/122 והצ/במ/303/1/1.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה - גוש

 8015, ח״ח 5.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי הבניה למטרות
 עיקריות (מגורים) מ־40% ל־43% בכל הקומות יחד מתוכם:
 173 מ״ר ביח׳׳ד המערבית (46%) ו־150 מ״ר ביח״ד המזרחית
 (40%), ללא שינוי תכסית הקרקע במגרש: ב) קביעת שטחי

 שירות במגרש כמתחייב מתקנות חישוב שטחים.
 הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.7.1998 ובילקוט הפרסומים 4666, התשג״ח, עמ׳ 4605.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 91, רמלה 72430, טל׳ 9788444-
 08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים, אזור
 תעשיה דרום, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 הצ/168/1/2״, שינוי לתכניות הצ/150 והצ/64/1/2.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש 8118,

 ח״ח 15: מגרש 2166 בהתאם לתכנית הצ/64/1/2.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מגרש 2166 בתחום
 התכנית ממגורים א׳ למגורים א׳ מיוחד: ב) הגדלת מספר יח״ד
 בתחום התכנית מ־ 2 יח״ד ל־5 יח״ד: ג) קביעת הוראות בניה

 ילקוט הפרסומים 375s, , כ״ב באדר א׳ התשס״ה3.3.2005 1909



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

.04- 6478828 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

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

 עפולה מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ 14609״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש 16738,

 חלקות40,133ו במלואן.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שמירה על זכויות הבניה
 במגרש לפי תכנית ג/302 ועל היתר הבניה שהוצא לפיהן:
 ב) הגדלת זכויות בניה לבניית מבנה מגורים ג׳ מיוחד:

 ג) הסדרת זכויות בניה: ד) קביעת תנאים והוראות פיתוח.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 6508555 -04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה עפולה, עפולה, טל׳ 04-6520344.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי עפולה

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

 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/12981״, שינוי לתכניות ג/5545,

 ג/6273 וג/302.
 השטחים הכלולים בתכגית ומקומם: עפולה - גוש 16774,

 ח״ח 20: גוש 16836, ח״ח 1: גוש 17765, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
 לשטח מבני ציבור: ב) שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח
 מבגי ציבור ולדרכים: ג) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח
 ושטח מגורים לשטח מבני ציבור, לשטח מגורים ולשטח
 לדרכים: ד) שינוי ייעור משטח רחוב לשטח מגורים: ה)

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת דירה בקומת הקרקע
 בבגין קיים: ב) הגדלת אחוזי בניה לשימוש עיקרי בקומת

 הקרקע לדירה קיימת ומאושרת.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה גהריה, נהריה, טל׳ 04-9879827.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים נצרת ומבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/13963״, שינוי לתכניות ג/6889 וג/8727.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גצרת וריינה - גוש

 16577, ח״ח 10,5,4: גוש 17510, ח״ח 19.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות ובזכויות
 בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת: ב) שינוי ייעוד משצ״פ,
 תעשיה, חקלאי ואזור משולב מלאכה ומסחר לדרך: ג) שינוי
 ייעוד מאזור תעשיה לאזור משולב מלאכה ומסחר, משרדים
 ותעשיית הי־סק ואזור מסחרי: ד) שינוי באחוזי בניה: ה) שינוי

 קווי בנין: ו) חלוקת הקרקע לשני מגרשים.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים ביום

 25.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשס״ה, עמ׳ 828.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511 , טלי
 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת, נצרת, טל׳ 04-6459200, ובמשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית
 17000, טל׳ 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נצרת עילית מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/4725ו״, שינוי

 לתבנית ג/2607.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת עילית - גוש

 17732, חלקה 51 במלואה, ח״ח 121,120.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד מ־4 יח״ד
 ל־6 יח״ד: ב) הגדלת אחוזי בניה מ־80% ל־105%: ג) קביעת
 התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע: ד) קביעת הנחיות בינוי

 ועיצוב אדריכלי.

 1910 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הורעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/13788״, שינוי לתכנית ג/8260.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטולה - גוש 13213,

, ח״ח 19, 22, 23. 1 3 2 1 6 A ; ש מ 7 A 51, 7 9 ^  ח״ח 13, 35-29, >
 עיקרי הוראות התכנית: הסטת תוואי דרך מס׳ 10 ושינוי
 בקווי בנין כדי לאפשר ניצול זכויות הבניה בחלקה 13: א)
 הסטת תוואי דרך; ב) שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית
 ג/8260; ג) שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי

 שמותר להקים עליו בנין.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.2,2004 ובילקוט הפרסומים 5280, התשם״ד, ענו 2249.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 אצבע הגליל, חצור הגלילית, טל׳ 04-6800077, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בקעת בית שאן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13059״,

 שינוי לתכניות מש״צ 51 וג/9318.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ חמדיה - גוש
 22803, ח״ח 22, 29; גוש 22804, חלקות 13,12,10-5,2 במלואן,

 ח״ח 4,3, ו 1.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון מחדש של שטח המחנה
 של קיבוץ חמדיה: ב) ייעודי קרקע לשכונה קהילתית בת 150
 יח״ד: ג) תכנון מחדש של מבני המשק: ד) תכנון וייעוד שטח

 למרכז אזרחי ותעסוקה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל
 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן
 כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן, בית שאן, טל׳

.04-6065850 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 דוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 התוויית מערכת דרכים בשילוב עם המערכת הקיימת; ו)
 איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5237, התשם״ד, עמי 341.
 (2) ׳תכנית מפורטת מס׳ ג/2ו139״, שינוי לתכנית ג/554.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש 16705,
 חלקות 86,84,82,80 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח המגרשים
 ממבני ציבור לשטח מגורים ג׳(באתר קיימת היום מרפאת
 קופת חולים); ב) הקלה בקו בנין למסילת ברזל; ג) איחוד

 מגרשים: ד) קביעת תנאים והנחיות לפיתוח.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 20.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5311, התשס״ד, עמ׳ 3322.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עפולה, עפולה, טל׳ 04-6520344, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי צפת

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

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/12814״, שינוי לתבניות ג/552

 וג/952.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת - גוש 13075,

 חלקות 21,20 במלואן.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד מתעשיה למסחר-,
 ב) העברת השימוש ממבנה תעשייתי קיים לשימוש מבנה

 משרדים ומסחר.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5318, התשם״ד, עמ׳ 3545.
 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ ג/13083״, שינוי לתכנית ג/9817.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת - גוש 13071,
 חלקות 30,29 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: החזרת אחוזי בניה לקדמותם
 במגרשים 29 ו־30 בגוש 13071.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5343, התשם״ה, עמ׳ 442.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה צפת, רח׳ ירושלים 7, צפת, טל׳ 04-6927467, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005 1911



 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור, טל׳
.04-6772333 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאד מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המרכזי מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 13676״, שימי לתכנית

 ג/7973.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג׳דיידה־מכר - גוש

 18536, ח״ח 64,30; גוש 18545, ח״ח 42.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד ח״ח 30 בגוש 18536

 משטח חקלאי לשטח מיתקנים הנדסיים(תחנת שאיבה).
 (2) ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ ג/13933״, שימי לתכנית

.4241 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירכא - גוש 18899,

 חלקה 9 במלואה, ח״ח 7.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח מבנה

 ציבור למגורים א׳.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טל׳

.04-9912621 
 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 המרכזי

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

 מם׳ ג/13947״, שינוי לתכגיות ג/5000 וג/1549.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: ירכא, רח׳ ירכא

- גוש 18886, ח״ח 25, 26.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מחקלאי לאזור
 מגורים בי; ב) קביעת טבלת הגבלות וזכויות לתכנון בשכונה:
 ג) קביעת התכליות המותרות לבל ייעוד קרקע-, ד) קביעת
 הוראות בניה; ה) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכליים;
 0 קביעת השלבים וההתניות לביצוע; ז) קביעת הנחיות

 סביבתיות.

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
 והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

 נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה בדבר הפקדת ״תכנית
 מפורטת מסי ג/14041׳, שפורסמה בעיתונים ביום 10.9.2004
 ובילקוט הפרסומים 5337, התשםיה, עמי 275, וכי בהתאם
 לטעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, מופקדת
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ״תכנית מפורטת מס׳

 ג/14041״.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבורה, רח׳ דבורה

- גוש 20766, חלקה 10 במלואה, ח״ח 73,2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת לול לאכסון עופות/לול
 פיטום בשטח החקלאי בחלקה; ב) שינוי ייעוד קרקע חקלאית
 לשטח חקלאי עם מבני משק; ג) קביעת הוראות בניה ללול; ד)

 קביעת הגחיות סביבתיות.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), טל׳

.04-6533237 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/2779ו״,

 שינוי לתכנית ג/8584.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן - גוש
 16605, חלקות 11,10,7-2 במלואן, ח״ח 24,13,9,8; גוש 16607,

 ח״ח 2,1; גוש 16633, חלקה 14 במלואה, ח״ח 13, 22, 24.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון שכונת מגורים; ב) שינוי
 ייעוד מאזור חקלאי למגורים או, לשטח למבני ציבור, לשטח
 ציבורי פתוח, לדרכים, לדרך להולכי רגל, לחגיה ציבורית
 ולשפ״פ; ג) שינוי ייעוד ממגורים א׳ לדרך להולכי רגל, חניה

 ציבורית ושצ״פ.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17311,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 1912 ילקוט הפרסומים 5375, ב״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 עיקרי הוראות התבנית: א) הקצאת שטח בעבור מיתקן
 הנדסי - בריכת מים של מקורות ודרך גישה אליו! ב) קביעת
 שטחים לייעודים השונים; ג) שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי
- לשטח למיתקנים הנדסיים ולדרך חקלאית; ד) קביעת הוראות

 למתן היתרי בניה בתחום התכנית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5350, התשם׳׳ה, עמ׳ 29.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל העליון, ראש פינה 12100, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/11594״, שינוי

 לתכניות ג/2799, ג/5569 וג/3207.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלוני אבא - גוש
 12521, חלקות 20-17,15,10-7,4,5 במלואן, ח״ח 15,11,6,5,2,

 14, 16, 21, 22; גוש 12522, ח״ח 4, 8-6, 22.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת היישוב לגודל של
 256 יח״ד: ב) מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבניה חדשה
 ולתוספות בניה ופיתוח חצרות, קווי בנין, כולל מבנים ושטחים
 לשימור: ג) שינוי והתאמת ייעודי השטחים ותכליתם לפי
 השימוש הרצוי ו/או השימוש בפועל והגדרת אפשרות
 השימוש בהם: ד) מתן פתרוגות גישה לרכב ולהולכי רגל, כולל
 הרחבת דרכים קיימות והסדרת צמתים ותנועה כחלק מתכנון

 תחבורתי כולל ליישוב המורחב.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל
 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן
 כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳

.04-6520058 
 התגגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/12407״, שינוי

 לתכגיות ג/3570 וג/12253.

1913 

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשם״ד, עמי 3683.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הגליל המרכזי, עכו, טל׳ 04-9912621, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל העליון מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/12359״, שינוי לתכניות

 ג/4918 וג/461.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ חולתה - גוש
 15046, חלקות 8,5-2 במלואן, ח״ח 10,7: גוש 15047, ח״ח

 22,8,7: גוש 15996, חלקות 45-41 במלואן, ח״ח 59.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון וארגון מחדש של קיבוץ
 חולתה יחד עם ההרחבה הקהילתית: ב) הגדלת שטח
 המחנה בעבור תוספת של יח״ד חדשות: ג) הקצאת שטחים
 לייעודים האלה: ספורט, מבני ציבור, תעשיה, מבני משק,

 מגורים קהילתיים, דרכים ושטחים פתוחים.
 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/15288״, שינוי לתכנית

 ג/10059.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליפלט - גוש 15552,

 ח״ח 1: גוש 15555, ח״ח 4,2.
 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש:
 ב) שינוי ייעוד משטח מגורים א׳ לשטח מגורים ב׳ וג׳ ודרך

 משולבת.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין
 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, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון, ראש פינה 12100.
 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 העליון

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

 ג/14120״, שינוי לתכנית ג/10059.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בריכת פילון 2 - גוש

 13555, ח״ח 3-1: גוש 13554, ח״ח 1.

 ילקוט הפרסומים 5575, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.5.2005



 ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12460״, שינוי לתכניות ג/608,
 ג/8633/1,7574 ת/6671.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םת׳נין - גוש 19291,
 ח״ח 81, 84, 85, 89; גוש 19321, חלקות 129, 151, 152 במלואן,
 ח״ח 107, 109, 127, 128, 153,150-148, 156, 170, 267; גוש 19522,
 חלקות 5, 45-13, 48, 49, 71-54, 86-83, 104-90, 164, 174-168,
 178, 179, 184, 258-187 במלואן, ח״ח 47, 75-72, 77, 82, 87, 89,

.260 ,259 ,186 ,185 ,185 ,165 ,142 ,105 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים למגורים(קיבולת
 של ב־650 יח״ח, מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים;
 ב) תכנון תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח שכונה
 בשטח התכנית-, ג) איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים
 באמצעי להשתתפות צודקת של בעלי הקרקע ביצירת שטחים

 לצורכי ציבור בתחום התכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבני! 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה מחוז
 הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555-
 04. העתק ההתגגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה לב הגליל, סח׳גין, טל׳ 04-6746740.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 לב הגליל מופקדות תכניות אלה:
 (1) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/2048ו״, שינוי לתכניות ג/9169,

 ג/668 וג/6671.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: םח׳נין - גוש 19291,
 חלקות 61, 62, 75-69, 99,79-77 במלואן, ח״ח 67, 68, 80,

.89 ,87 ,86 
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים למגורים(קיבולת
 של ב־224 יח״ד), מסחר ומבני ציבור-, ב) תכנון תשתית
 כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח אזור מסחר/
 מגורים בשטח התכנית; ג) ביצוע איחוד וחלוקה מחדש
 ללא הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת לבעלי

 הקרקע ביצירת שטחים לצורכי ציבור בתחום התכנית.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/ 12051״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח׳נין - גוש 19291,
 ח״ח 89¡ גוש 19522, חלקות 75, 76, 81-78, 88, 141-106,
 162-145, 177-175, 182-180, 265-261 במלואן, ח״ח 74,72,
,2S9 ,186 ,185 ,185 ,166 ,165 ,163 ,142 ,105 ,89 ,87 ,82 ,77 ,75 

 260; גוש 19525, ח״ח 155.
 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים למגורים(קיבולת
 של כ־450 יח״ד), מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים;
 ב) תכנון תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שריד - גוש 17286,
 חלקות 4, 6, 7, 17, 31, 56-54 במלואן, ח״ח 18,14-12,9,8,1-
 28, 30, 32, 35; גוש 17414, חלקות 37-34, 40, 68; גוש 17458,
 חלקות 15, 19,15 במלואן, ח״ח 16, 20,17; גוש 17459, חלקה

 12 במלואה.
 עיקרי הוראות התבנית: א) תכנון שכונת מגורים חדשה בת
 131 יחיד: ב) ייעוד שטחים למרכז שירותים, תיירות משולבת
 בספורט ותעסוקה ומלאכה: ג) תכנון מחדש של ייעודי קרקע
 קיימים: ד) ארגון מחדש של דרך הגישה ליישוב ומערך הדרכים

 הפנימיות: ה) איחוד וחלוקה מחדש.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבגיה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳

.04-6520038 
 התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ ג/15812״, שינוי לתכניות ג/5193 וג/9562.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: קיבוץ מזרע - גוש
 16801, חלקה 34 במלואה, ח״ח 51: גוש 16849, חלקה 27

 במלואה.
 עיקרי הודאות התכנית: א) תוספת קומה לאזור תיירות
 מלונאות וגופש כך שסך כל מספר חדרי המלון יגדל מ־20ו
 ל־145 וזאת ללא שינוי הגובה המרבי המותר: ב) קביעת
 זכויות והגבלות בניה לאזור התיירות מלונאות ונופש (ללא
 שינוי הזכויות וההגבלות בשאר האזורים המופיעים בתכנית

 ג/9562); ג) הגדלת זכויות הבניה מ־40% ל־46%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.2004 ובילקוט הפרסומים 5511, התשס״ד, עמי 3527.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 יזרעאלים, עפולה 18120, טל׳ 6520058 -04, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965 ו, כי במשרדי ועדת המשנה להתנגדויות
 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדת

 1914 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סח׳נין - גוש 19289\
 חלקות 2, 28-4, 40-58,53-30 במלואן, ח״ח 56-54,44,57,3;
 גוש 19321, חלקות 173-171, 249,247-242 במלואן, ח״ח 248,
 266, 267; גוש 19322, חלקות 166, 167 במלואן, ח״ח 161, 163,

.260 ,171 ,170 ,168 ,165 
 עיקרי הוראות התבנית: א) שימי ייעוד קרקע חקלאית
 לקרקע למגורים; ב) קביעת התכליות לכל ייעודי הקרקע;
 ג< קביעת הוראות בניה: צפיפות, מרווחי בניה וגובה בנינים;
 ד) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ה) קביעת הנחיות

 סביבתיות.
 הודעה על הפקדת התבנית ,פורסמה בעיתונות ביום

 18.3.2004 ובילקוט הפרסומים 5280, התשם״ד, עמי 2254.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב
 הגליל, טח׳נין, טל׳ 6746740 -04, ובל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 חבל אשר מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/12423״, שינוי

 לתכניות ג/4947 וג/11043.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יחיעם - גוש 18958,
 חלקות 14-11 במלואן, ח״ח 17,15,3; גוש 18959, חלקות 15-13

 במלואן, ח״ח 18,17; גוש 18960, ח״ח 3.
 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון שכונה קהילתית בת 150
 יח״ד למגורי תושבים, מתוכן: 28 יח״ד בתחום התכנית הקיימת
 בשטח מגורים ו־122 יח״ד בשטח שיצורף לתכגית הקיימת:
 ב) תכנון מחדש של מערכת התחבורה בכל היישוב כולל
 שילובה של מערכת דרכי השכונה החדשה עם המערכת הכלל
 יישובית: ג) ייעוד שטחים למגורים לחברי הקיבוץ בסך כולל
 של 165 יח״ד: ד) ייעוד שטחים למבני ציבור: ה) ייעוד שטחים
 למלונאות: ו) ייעוד שטחים לפעילות טפורט: ז) גיבוש מערכת

 שטחים ציבוריים פתוחים.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל
 פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התבנית, וכן
 כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טל׳

.04-9879621 
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 אזור מגורים בשטח התכנית: ג) איחוד וחלוקה מחדש ללא
 הסכמת הבעלים כאמצעי להשתתפות צודקת של בעלי

 הקרקע ביצירת שטחים לצורכי ציבור בתחום התכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע 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, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,
 טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סח׳נין, טל׳ 04-6746740.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט. הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב׳׳ה-1965, בדבר דחיית ״תבנית מיתאר מקומית
 מם׳ ג/9518״, שינוי לתכנית ג/655, שהודעה על דבר הפקדתה
 פורסמה בעיתונים ביום 12.2.2004 ובילקוט הפרסומים 5276,

 התשם״ד, עמ׳ 2064.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: דיר חנא - גוש 19418,
 חלקות 92, 99-97 במלואן, ח״ח 90,16,15, ו9, 93, 95, 96, 100:
 גוש 19419, חלקות 64, 74 במלואן, ח״ח 65, 73, 152-150: גוש
 19424, ח״ח 14,5-1: גוש 19425, חלקות 126,65,64 במלואן, ח״ח
 37, 42, 65-55, '66, 84-82, 88-86, 108, 120, 122; גוש 19426, ח״ח
 20,18,17,7, 88,47-42; גוש 9427ו, חלקות 55,13,8,1 במלואן,
 ח״ח 65-63,12-10,7-2; גוש 19428,חלקות 167,166,2 במלואן,
 ח״ח 5,1, 165,8; גוש 19430, חלקות 8, 9, 12, 79, 104, 110, 118
 במלואן, ח״ח 5, 4, 6, 7, 11, 15-15, 41, 78,42, 106,84,81, 112,

.178,170,121 ,116,114 
 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת מהלכי תנועה על דרך
 מס׳ 805 ובהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום 51.7.1995
 בדבר הקלה בקו בנין מציר דרך 805; ב) קביעת הנחיות ותנאים
 לפיתוח ובניית השטחים הכלולים בתחום התכנית: ג) שינוי
 ייעוד קרקע חקלאית לדרכים ומגורים: ד) קביעת התכליות
 המותרות לכל ייעוד קרקע: ה) קביעת הוראות בניה: מרווחי
 בניה, צפיפות וגובה בנינים: ו) קביעת הנחיות ועיצוב

 אדריכלי.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב
 הגליל, סח׳נין, טל׳ 04-6746740, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

 מס׳ ג/12452״, שינוי לתכנית ג/12052.
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 עיקרי הוראות התכנית! א) הגדלת אחוזי הבניה לפי
 הקיים בשטח ולשם לגיטימציה לפי תכניות בקשה להיתר
 בניה שהוגשו בתיק 86/02. לא יותרו תוספות בניה מעבר
 למוצע בתכנית זו! ב) קביעת הוראות בניה - שינוי קו בנין

 קדמי מ־6 מ׳ ל־5 מי.
 הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5530, התשס״ה, עמי 51.
 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת עילית 17000, טל׳
 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ׳׳ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מעלה נפתלי מופקדות תבניות אלה:
 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג/14005״, שינוי לתכניות

 ג/5419 וג/12723.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא
- חלקי גוש 18584! גוש 18589, ח״ח 51, 40,58! גוש 18590,
 חלקה 16 במלואה, ח״ח 15-12,9,8,5,4! גוש 18591, ח״ח
 11,10,6,4,5,1! גוש 18595, ח״ח 56,55,55,51,25,15! גוש

 18407, חלקה 59 במלואה, ח״ח 4-1.
 עיקרי הוראות התכנית: התוויית דרכים חדשות.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג/4516ו״, שינוי לתכנית
 ג/במ/62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות-תרשיחא
- גוש 18378, ח״ח 23,19.

 עיקרי הוראות התבנית: הגדלת אחוזי הבניה והקטנת
 קווי הבנק במגרש 778, חלקה 9ו, על ידי: א) הגדלת אחוזי
 הבניה המותרים מ־60% ל־95%: ב) שינוי קו בנין לכיוון
 מגרש 777 מ־3 מ׳ ל־0 מי! ג) שינוי קו בנין לכיוון שצ״פ 934

 מ־2 מ׳ ל־0 מי.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין 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, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טל׳ 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח׳ האורנים 1,

 מעלות-תרשיחא, טל׳ 04-9978030.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-965ו, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:
 (1) •תכנית מפורטת מס׳ ג/14727״, שינוי לתכנית ג/7215.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17484,
 חלקה 63 במלואה, ח״ח 73,64.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד ותוואי דרכים
 להולכי רגל לדרכים משולבות: ב) הגדרת קווי בנין.

 (2) ״תכנית מפורטת מם׳ ג/14774״, שינוי לתכנית ג/9607.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע, שטח בנוי,

 חלקה א, מגרש 1/א.
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות ובזכויות בניה
 למתן לגיטימציה לבניה קיימת: ב) שינוי ייעוד ממגורים ב׳
 למגורים ב׳ מיוחד, שינוי בקווי בנין, באחוזי בניה, במספר

 קומות והגדלת מספר יחיד.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנק
 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התגגדות
 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, דרך קרי ת הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳
 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח׳ ציפורן 5, נצרת

 עילית 17000, טל׳ 04-6468585.
 התגגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הגמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תבניות אלה:
 (1) •תכנית מפורטת מס׳ ג/13696״, שינוי לתכנית ג/6485.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משהד ^ גוש 17469,
 חלקה 36 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות בניה למתן
 לגיטימציה לבניה: ב) שינוי באחוזי בניה ושינוי בקווי
 בנין: ג) שינוי ייעוד מאזור מגורים מסחרי מעורב לאזור

 מגורים מיוחד.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 13.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3684.
 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/14590״, שינוי לתבניות ג/במ/55

 וג/במ/290.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש

 11835, ח״ח 24-22.

 0ו9ז ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 א׳ בשבט התשס״ה(11 בינואר 2003)

 הרצל גדז
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום
 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדות תכניות אלה:
/s/03 (1) ״תבנית מפורטת מס־ 13/159/03/5״, שינוי לתבניות 

 10/159, 3/159/03/5, 7/159/03/5 ו־8/159/03/5.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ ר, רח׳

 יהויכין 9 - גוש 38123, חלקה 60 במלואה, ח״ח 117.
 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחים במגרש מגורים
 עם בניה קיימת באזור מגורים א׳ על ידי שינויים בזכויות,

 בהנחיות ובמגבלות בניה.
 (2) •תכנית מפורטת מס׳ 33/206/03/5׳, שינוי לתכניות
 5/במ/4/75, 5/במ/75, 5/במ/2/72, 5/במ/72 ו־03/5/

.15/206 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח׳ נווה
 מנחם - גוש 38162, חלקות 53,52 במלואן, ח״ח 87,84! גוש
 38163, חלקות 14-9 במלואן, ח״ח 58; גוש 38166, חלקות
 27, 28 במלואן, ח״ח 64; גוש 38170, חלקות 5, 6 במלואן,
 ח״ח 85; גוש 38172, חלקות 12-9 במלואן, ח״ח 48; גוש
 38173, חלקות 17, 23,18, 24, 29, 30 במלואן, ח״ח 58; גוש
 38175, חלקות 21,20 במלואן, ח״ח 24; גוש 38178, חלקות
, 1 1 7 5 B , 8 1 A,מגרשים ; 77ח״ח , במלואןBis ,B81 72,71 

A178 ,A179 ,A180 A 1 0 6 7 ,B50 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת היקפי הבניה המרביים
, 2 3 A i s ,B,15 במגרשים , )עיקרי + שירותB19 , B ) 

81 ,A81 A 1 0 6 7 JB50 ,B190 ,A190 ,Bis JB1175,B 
,A179 ,B178 ,A178 ;הגדלת שטחי השירות ( ב 1 8 0 A 

) קביעת קווי בנין ג 1 4 ,Aso ,A23 ;A המרביים במגרשים 
 שונים לרבות קו בנין 0 מ׳; ד) קביעת גובה מרבי לבנין עד
 8.50 מי; ה) צירוף נספח הבינוי המחייב לענין היקף ומיקום
 התוספות, מיקום חדש בעבור מחסנים למספר המגרשים;
 ו) קביעת הנחיות גמישות בעיצוב אדריכלי; ז< קביעת

 תנאים למתן היתר בניה.
 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ 12/211/03/5״, שינוי לתכנית 5/במ/

.4/63 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ־
 נחל בקע, רח׳ צבי זיגדר 3,1 - גוש 38310, חלקות 62,61

 מרחב pan מקומי מעלה נפתלי

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

 מעלה נפתלי מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳ ג/12543״, שינויי
 לתכנית ג/6540.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: חורפיש - גוש 19469,
 ח״ח 56.

 עיקרי הוראות התכנית: התכנית מגדירה שינוי ייעוד
 משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד - לולים, וכוללת: א) ייעוד
 שטח להקמת לול; ב) קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח השטח:

 ג) קביעת תנאים לביצוע התכנית.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, כבנין 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 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555-
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי, דחי האורנים 1, מעלות-תרשיחא, טל׳

.04-9978030 
 התגגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1963, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שפלת הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/13774״, שינוי

 לתבנית ג/6958.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: תמרה - גוש 18565,

 ח״ח 12.
 עיקרי הוראות התכנית: א) הוספת שטח ציבורי פתוח
 לרווחת תושבי השכונה; ב) שינוי ייעוד הקרקע ממגורים

 ושביל להולכי רגל לשטח ציבורי פתוח.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל
 הזכאי לכך על פי טעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל׳ 6508555-
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שפלת הגליל, תמרה 24930, טל׳ 04-6994122.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ־ב באדר א׳ התשס״ה, S.2005.3 7ו9ו



 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתיבות, רדו׳ ירושלים
- גוש 39576.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקביעת ייעוד, שינויים
 בקווי בנין ואחוזי בניה בפםג׳ ברח׳ ירושלים.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ 39/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2672,

 התשמ״א, עמ׳ 584.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, רח׳ בר אילן

- גוש 39571.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי חלוקה בחלקה 29 ל־3

 חלקות ובניית שלוש יחידות דיור במקום שתיים.
 (3) ״תכנית מפורטת מם׳ 40/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2576, התש״ם,

 עמ׳ 244.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, בין הרחובות
 ירושלים והרב עוזיאל - גוש 39571; שטח התכנית:

 כ־1,150 מ״ר.
 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד ח״ח 134 לצורך הקמת

 ספריה ציבורית וסלילת דרך גישה.
 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ 44/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-965ו, פורסמה בעיתונים ביום 24.1.1980

 ובילקוט הפרסומים 2596, התש״ם, עמ׳ 795.

 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתיבות, רח׳ שבטי
 ישראל - גושים 39575,39574.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ריכוז קטעי הקרקע וקביעת
 ייעוד למגורים א׳ להקצאת 2 מגרש־ם לבניה עצמית;

 ב) קביעת שביל גישה ברוחב 3 מ׳ למגרשים הנ״ל.
 (5) ״תבנית מפורטת מם׳ 52/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2617, התש״ם,

 עמ׳ 1387.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, רח׳

 הרב מסעוד אלפסי פינת רח׳ כלפון הכהן.
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה ושינוי בקווי

 בנין כבניני מגורים ג׳.
 (6) ״תבנית מפורטת מס׳ 81/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום 12.7.1985

 ובילקוט הפרסומים 3233, התשמ״ה, עמ׳ 3026.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות - גוש 39578;

 מגרשים 16,15.
 עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד ממלאכה ותעשיה
 למלאכה, לתעשיה ולמסחר; ב) קביעת הנחיות בניה

 במגרשים(אחוזי בניה, קווי בניה וגובה).
 (7) ״תכנית מפורטת מס׳ 111/102/03/22״, שהודעה על
 דבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 3581,

 התשמ׳יח, עמ׳ 3133.

 במלואן, ח״ח 651Bמגרשים ; A1 651-76 בהתאם לתכנית
 5/במ/4/63.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרביים
במגרש A651; ב) קביעת גובה  (למטרות עיקריות בלבד, )
; ג) צירוף נספח A 6 מ׳ במגרש 5 1 8 . 5  מרבי לבנין עד 0
 הבינוי המחייב לעני! היקף ומיקום התוספת, קווי בנין
) קביעת הנחיות ד A ;651 למחסן ולםככה ומיקומם במגרש 
) קביעת תנאים ה A ;651 גמישות בעיצוב אדריכלי במגרש 

 למתן היתר בניה.
 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוגי אחר הרואה את עצמו גפגע על
 ידי תכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רה׳ התקוה A באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2, באר

 שבע, טל׳ 08-6463807.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

 22/192/03/5״, שינוי לתכנית 5/במ/3/130.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נווה
 זאב, רח׳ אהוד 35 - חלקי גוש 38138; גוש 38006, ח״ח 205,

.206 
 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שטח בניה לבית 35
 במגרש 202/2 באזור מגורים אי, על ידי שינויים בזכויות הבניה,
 בהנחיות והגבלות בניה, כדי לאפשר בניית חדר נוסף בקומת

 קרקע ומחסן, נפרד מהבית.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5327, התשס״ד, עמ׳ 3950.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רה׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדו? המקומית לתכנון ולבניה
 באר שבע, רח׳ מנחם בגין 2, באר שבע, טל׳ 6463807 -08, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדות תכניות
 מפורטות

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדות
 תכניות מפורטות אלה:

 (1) ״תכגית מפורטת מס׳ 25/102/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2608, התש״ם,

 עמ׳ 1148.

 1918 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור
 מוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח לצורך הקמת מועדון

 נוער, בית כנסת וגן ילדים.
 (14) •תכנית מפורטת מס׳ 5/112/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לטעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2647, התש״ם,

 עמ׳ 2152.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, אזור בנה

 ביתך.
 עיקרי הוראות התכנית: הפיכת שטח בניה חד־משפחתי

 לבניה דו־משפחתית.
 (15) ״תכנית מפורטת מם׳ 2/113/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2368,

 התשל״ז, עבר 13.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, המשך רח׳

 הרב משה כלפון הכהן - גוש 39572: מגרש 916.
 עיקרי הוראות התכנית: פיצול מגרש 916 למבני ציבור

 ויצירת חלקה לתכנון בעתיד.
 (16) ״תכנית מפורטת מם׳ 114/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2056,

 התשל״ה, עמ׳ 253.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות.

 עיקרי הוראות התכגית: יצירת חגורת ירק על ידי נטיעות
 מסביב לעיירה ו/או נטיעות המפרידות בין אזור מגורים

 לאזור תעשיה ו/או פיתוח הנוי במקום.
 (17) ״תכנית מפורטת מם׳ 1/114/03/22׳, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2283,

 התשל״ז, עמ׳ 547.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק נתיבות.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח של 480 דונם בתוך
 גבולות השיפוט של נתיבות, למטרות פארק וייעור.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע,
 טל׳ 08-6263795, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 נתיבות, כיכר גוש עציון, נתיבות, טל׳ 08-9938713, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 קרית גת מופקרת ״תכנית מפורטת מס׳ 42/104/03/9״, שינוי

 לתכניות 4/104/03/9 ותרש׳׳צ 5/39/9.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת, אזור
 התעשיה, שד׳ ישראל פולק 27-23 - גוש 5842, חלקה 17

 במלואה, ח״ח 33,30,19.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, רח׳ הרב
 הכהן - גוש 39572.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח לבניני ציבור: ב) קביעת הנחיות בניה.

 (8) ״תכנית מפורטת מסי 13/106/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 3572,

 התשמ״ח, עמי 2848.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות - גוש

.100279 
 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי
 פתוח לשטח תעשיה וחלוקת מגרשים לתעשיה: ב) שינוי

 במספר קומות מ־4 קומות ל־2 קומות.
 (9) ״תכנית מפורטת מם׳ 107/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2608, התש״ם,

 עמי 1147.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, אזור

 התעשיה: מגרש 55.
 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח למגרש כדורגל ומבני
 שירותים, מלתחות, קופות, מקלחות, מחסנים, מבני עזר,

 טריבונות, מיתקני ספורט שונים וחניה ציבורית.
 (10) ״תכנית מפורטת מס׳ 108/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום 27.4.1983

 ובילקוט הפרסומים 2911, התשמ״ג, עמי 1507.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לבניני ציבור (בית
 ספר תורת חיים).

 (11) ״תכנית מפורטת מם׳ 110/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2236,

 התשל״ו, עמ׳ 2151.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות - גוש

.39574 
 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח של 2 דונם למעון יום
 ושטח ציבורי פתוח דרומה מגן ילדים רמב״ם - אבן עזרא

 ומגרש משחקים.
 (12) ״תכנית מפורטת מס׳ 26/111/03/22״, שהודעה על
 דבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשב״ה-1965, פורסמה בעיתונים ביום 16.2.1979

 ובילקוט הפרטומים 2511, התשל״ט, עמי 889.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתיבות, רח׳ שבטי

 ישראל - גוש 39575, חלקה 2.
 עיקרי הוראות התכנית: הפיכת שטח מגורים לשטח מסחרי

 שאפשר לבנות 30% בקומה אחת, 40% בשתי קומות.
 (13) ״תכנית מפורטת מם׳ 5/112/03/22״, שהודעה על דבר
 הפקדתה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2511,

 התשל״ט, עמ׳ 889.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: נתיבות, שכ׳ בנה

 ביתך צפונה מרח׳ מלכי ישראל - גוש 39558.

1919 s3.3.200 ,5375ילקוט הפרסומים , כ״ב באדר א׳ התשס״ה 



 פארק קיים לפי תמ־א 22 לאתר תיירות ונופש ודרך מוצעת;
 2) משטח יער נטע אדם קיים לפי תמ״א 22 לדרך מוצעת;
 ב) חלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ג) קביעת זכויות, הנחיות
 ומגבלות בניה: ד) קביעת הוראות בדבר עיצוב ובינוי אדריכלי

 מחייבים ומומלצים; ה) קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
 בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
 האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, כבנין או בכל פרט
 תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן בל
 הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך
 0» ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100, טל׳ 08-6263795. העתק
 ההתגגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שמעונים, שדרות, טל׳ 08-6899696.
 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 א׳ בשבט התשם״ה(11 בינואר 2005)

 דוד(דודו) כהן
 יושב ראש הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות

 בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אגיב זהמרכז

 ת״ע 100630/05
 בעני! חוק הצהרות מוות, התשל׳׳ח-978ו,

 ובענין הצהרת מותו של הנספה ליאור אילן, ת״ז 04254068,
 והמבקשת: נינל פלנצרייך, ת״ז 41817735, מרח׳ אחד העם

 112, תל אביב.

 הודעה

 להווי ידוע כי המבקשת הנ״ל פנתה אל בית המשפט
 לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, בבקשה להצהיר

 על מותו של הנספה ליאור אילן.

 וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקשת:
 תאריך לידתו ומקום לידתו: 2.5.1946, אוזבקיסטן.

 אזרחותו: ישראלית.
 התעסקותו: טייס בחיל האוויר בשירות קבע.

 מקום מגוריו הרגיל והידוע האחרון: תל אביב, ישראל.
 התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים

 והמקום שבו נמצא אז: יולי 1968, צרפת.
 השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: (ו) נעל
 פלנצרייך, המבקשת, רח׳ אחד העם 112, תל אביב; (2)

 יורם פלנצרייך, רח׳ אחד העם 112, תל אביב.
 כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ״ל, מתבקש בזה
 להמציאן לבית המשפט, בין בכתב ובין בעל פה לפני בית
 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, וכל אדם
 מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז, אם בעצמו
 ואם על ידי בא כוחו וינמק את התנגדותו או ימסור לבית
 המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידו ובה פורטו טעמי

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת אזור תעשיה ומלאכה/
 תעשיה עתירת ידע על ידי: א) שינוי ייעוד מאזור תעשיה
 ומלאכה לאזור תעשיה ומלאכה/תעשיה עתירת ידע (מגרש
 מם׳ 51); ב) שינוי ייעוד משטח של תעלת מים לשטח לשיקום
 והסדרת נחלים(מגרש מם׳ 30); ג) קביעת שטחי הבניה המרביים
 במגרש אזור תעשיה ומלאכה/תעשיה עתירת ידע ל־30,250
 מ״ר מתוכם 14,950 מ״ר לשטחים עיקריים: ד) קביעת ההנחיות
 לבינוי ועיצוב אדריכלי; ה) קביעת התנאים למתן היתרי בניה:
 ו) קביעת התכליות והשימושים: ז) קביעת קווי הבנין במגרש.

 כל מעוניין ׳רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוגי אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ירי התכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 6263795 -08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה קרית גת, קרית גת, טל׳ 08-6874719.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשב״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳

 8/345/03/17״, שינוי לתכניות 345/03/17 ו־17/מק/2155.
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ׳ 17 - גוש
 100425, חלקה ו במלואה: מגרש 217 (96) בהתאם לתכנית

.345/03/17 
 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת אחוזי הבניה למגורים

 ושינוי קו בנין אחורי.
 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.9.2004 ובילקוט הפרסומים 5342, התשס״ה, עמי 393.
 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, באר שבע 84100,
 טל׳ 08-6263795, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רהט, רהט, טל׳ 9914874- 08, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 41/305/02/7״,

 שינוי לתכנית 305/02/7.
 השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: יער להב - גוש
 100223/1, ח״ח 2,1: גוש 100223 (בהסדר), ח״ח 1, נמצא בגוש

 56 בני שמעון.
 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנוניה להקמת
 אזור פנאי ונופש בחיק הטבע על ידי שינוי ייעוד: 1) משטח יער

 1920 ילקוט הפרסומים 5375, ב״ב באדר א׳ התשט׳׳ה, 3.3.2005



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

 חגי יקותיאל, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2219/04
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענק פירוק חברת בובה לי שיווק בע״מ, ח״פ
,51-101232-0 

 והמבקשת: אביבה כהנא, ע״י ב״כ עו״ד דותן לוי, מרח׳
 אלמוגן 7/4, מודיעין 71700.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 ברין ביום 13.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 6.4.2005.

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

 דותן לוי, עו״ר
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1032/05
 בעני! פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983,

 ובענק פירוק חברת מורג ייזום בע״מ, ח״פ 51-146549-4,
 והמבקשת: גן אורנים בע״מ (בפירוק), ע״י ב״ב עו״ד גד
 שילה המנהל המיוחד ו/או ע״י ב״כ עו״ד דורון גבאי ו/או רינת
 המאירי, מרח׳ יגאל אלון 53, תל אביב 67062, טל 03-5377040,

 פקס 03-5377041.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום.28.3.2005

 ההתגגדות, או ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונםולרי
 של ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט

 בית המשפט בטוב בעיניו.

 יפעת קליין
 מזכירת בית משפט

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1153/03
 בענק פקודת החברות [מסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ליר אור חברה לעבודות הנדסה בע״מ,
 ח״פ 48212-4ו-ו5,

 והמבקש: ניסים אבידן, מרח׳ השומר 5א, ראשון לציון, ע״י
 ב״ב עו״ד זאב קובלר, מרח׳ יערי 1, תל אביב 69471.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.2.2003 הוגשה בקשה לבית
 המשפע המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 18.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

.1.4.2005 

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

 זאב קובלר, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2211/04
 בענק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג~1983,

 ובענק פירוק חברת י.ר. מטהרי מים בע״מ,
 והמבקשים: מלול ועובדי חברה אחרים, ע״י ב״כ עו״ד חגי

 יקותיאל, מרח׳ יפו 216, בית שערי העיר, ירושלים 94383.

 גמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.11.2004 הוגשה בקשה
 לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
 לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב

 בדק ביום 19.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 12.4.2005.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005 1921



 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 26.3.2005.

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

 רושדי חאםקיה, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1066/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ביתנית מבנים מודולריים ומחסנים
 בע״מ, ח״פ 51-233667-8,

 והמבקש: מיכה דסקלו, ע״י ב׳׳כ עד׳ד איתן אשורי, מרח׳
 ז׳בוטינסקי 130, בני ברק 51328, טל׳ 03-5705656, פקס 6184041-

.03 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 28.3.2005 בשעה 8.30.

 בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת
 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 14.00 ביום

.21.3.2005 

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

 איתן אשורי, עי״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1086/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת שיא-רם שוקי הון בע״מ, חי׳פ 246770-5
-51, מרח׳ ז׳בוטינסקי 128, רמת גן,

 והמבקש: נחמן איתי, ע״י ב״ב עו״ד שלומי באשי ו/או
 משה באשי, מדרך מנחם בגין 148, בית גזית פז, תל אביב 64921,

 טל׳ 03-6076221, פקס 03-6952351.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.3.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

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

 גד שילד, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1033/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אפסילון עבודות חשמל בע״מ, ח״פ
 51-054092-5, מרח׳ לוין אפשטיין 14, רחובות,

 והמבקש: אברהם בלום, ע״י מיופות כוחו ע״י ייפוי כוח
 כללי מם׳ 82/03, ליאת בלום ועדי בלום, ע״י ב״ב עו״ד אריה
 להב־לוי, מרח׳ לילנבלום 20, תל אביב 65132, טל׳ 03-5172751,

 פקס 03-5172740.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הגיל לא יאוחר משעה 10.00 ביום

.27.3.2005 

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

 אריה להב-לוי, עדר
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1047/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ג.ל.ע.ד. מפעלי חינוך פתוח בע״מ, ח״פ
 077503-4- 51, מרח׳ הרצל 108, רחובות 76540,

 והמבקשת: קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל
 יסודיים במכללות ובסמינרים בע״מ, מס׳ s-52-002498, ע״י
 ב״ב עו״ד רושדי חאםקיה, קניון אחים םמארה, ת״ד 717, טירה

 44915, טל׳ 09-7936669, פקס 09-7937575.

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 12.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 1922 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם״ה, 3.3.2005



 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הניל.

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

 עמית קפלן, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 22/05 ו ו
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשנדג-1983,

 ובענין פירוק חברת ט.א.א.ר בע״מ, ח״פ 51-204510-5,
 והמבקשת: טליה פוני, ע״י ב׳׳כ עו״ד אורן הראל, מרח׳

 מונטיפיורי 9, תל אביב 65252.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 13.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 6.4.2005.

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

 אורן הראל, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1141/05
 בענין פקודת החברות [גוםח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מור-בי מדיה 2000 בע״מ, ח״פ
,51-305600-2 

 והמבקש: סמואל גל, ע״י ב״כ עו״ד דורון פריאגטה ו/או גד
 כרמי, מרח׳ החשמונאים 90, ת׳׳ד 20187, תל אביב 61201, טל׳

 03-6242444, פקס 03-6241519.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 19.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

.23.3.2005 

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

 משח באשי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1092/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת הנדסת חשמל יחיאל בע׳׳מ,
 והמבקשים: ונלין איבנוב ואחרים, ע״י ב׳׳כ עו״ד מיקו
 מנחם ו/או עו״ד אביבה סיטבון צרפתי, מרח׳ פרוג 9, תל אביב

.63417 

 נמסרת בזה הודעה, בי ביום 25.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.3.2005 בשעה 8:30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 20.3.2005.

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

 מנחם מיקו, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביג-יפו

 תיק אזרחי 1104/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת גיא וניר בע׳׳מ, ח״פ 51-171861-1,
 והמבקשת: אימפולייט בע״מ, ח״פ 6- 51-229869, ע״י ב״ב

 עו״ד עמית קפלן, מרח׳ התע״ש 20, כפר סבא 44425.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, ובי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.4.2005 בשעה 8,30.

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

 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשם׳׳ה, 3.3.2005 1923



 שתגיע לידיו לפי המען הניל לא יאוחר משעה 12.00 ביום
.1.5.2005 

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

 שי יטיב, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 156/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מפלס צורן חברה לבנין בע״מ,
 והמבקש: ואסף אמארה, ע״י ב״ב סוהיר ס׳ זידאן, מרח׳

 הבנקים 2, ת״ד 9583, חיפה 31095.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.5.2005 בשעה 9.15.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00 ביום

.1.5.2005 

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

 סוהיד ם׳ זידאן, עו״ד
 בא כוח המבקש

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

 בנין שפינוזה 6 בע״מ
 (ח״פ 038837-4- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על בינים אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש), התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 3.4.2005, בשעה 10:00, במשרדו של עו״ד
 אברהם גרינברג, רח׳ אלגבי 94, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 אברהם גרינברג, עו״ד, מפרק

 את ההודעה יש למטור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן
 שתגיע לידיו לפי המען הניל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

 גד כדמי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 1152/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-83«1,

 ובענין פירוק חברת המניף א.א.א. קבלנות בע״מ, רח׳ רד״ק
 18, רמת גן 52403,

 והמבקשים: לאוניד בליאבסקי ואחרים, ע׳׳י ב״כ עו״ד פ׳
 מורוז ו/או ל׳ שבשאי, מרח׳ יגאל אלון 65, בניני טויוטה, מגדל
 \״ קומה 22, תל אביב 67443, טל׳ 03-5618626, פקס 5618613-

.03 

 גמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.2.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.4.2005 בשעה 8.30.

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

 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הג״ל לא יאוחר משעה 13.30

 ביום 28.3.2005.

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

 פ׳ מותז, עויד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 132/05
 בענין פקודת החברות [נוסח חדש), התשמ׳׳ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ל.ש. מנופים בע״מ,
 והמבקש: משה לוי, ע״י ב״ב עו״ד שי יטיב, מרח׳ השיש

 57, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.1.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.5.2005 בשעה 9.00.

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

 למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 1924 ילקוט הפרסומים 5375, כ״ב באדר א׳ התשס״ה, 3.3.2005



 משרד עויד פרופ׳ יובל לוי ושות/ וחי נם ציונה 8, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של התברה.

 תמר קרוגגיד, עויד, מפרקת

 אקוורל חקלאות ימית(1996) בע״מ
 (חיפ 234937-4- 51)

 הודעה בדבר כינ1ם אסיפה כללית מיוחדת וכינוס
 אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום אי, 17.4.2005, בשעה 11:00, במשרדי קרדן בע״מ,
 בית קרדן, דרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח על
 מצב עסקיה של החברה עם רשימת נושיה ואמרן תביעותיהם

 ולצורך הצעה למינוי מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה.
 אסיפת הנושים הנ״ל תתכנס לאחר כינוסה של אסיפה
 כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס באותו
 היום בשעה 10:00, כשעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת

 לפירוק מרצון של החברה.
 איילת ולד, דירקטורי ת

 מרויץ נתניה בע״מ
 (דדפ 51-013376-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.4.2005, בשעה 10:00, ברח׳ אוםישקין 32, נתניה,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 אריה ווים, מפרק

 רויאל פרם בע״מ
 (ח״פ 51-043740-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הניל
 תתכנס ביום 20.4.2005, בשעה 19:00, במשרדה של החברה, רח׳
 םוקולוב 43, רמת השרון, לשם הגשת דוח טופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דב שליט, מפרק

 חלקה 488 בגוש 6903 בע״מ
 (ח׳׳פ 51-028374-0)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 3.4.2005, בשעה 10:00, במשרדו של עו״ד
 אברהם גרינברג, רח׳ אלנבי 94, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכקי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אברהם גרינברג, עו״ד, מפרק

 סמיגה קוםמטיקס 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-293670-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על 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 10.4.2005, בשעה 11:00, במשרדו של המפרק,
 אלכסנדר ישורון, רח־ 2281 מסי 22, תל אביב, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אלכסנדר ישורון, מפרק

 שמני גיא בע״מ

 (ח׳׳פ 51-202583-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשנרג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 23.3.2005 או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר מביניהם, בשעה 16:00, במשרד עו׳׳ד יורם אםלמן,
 רח׳ אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 לרינה רוזביץ, עו׳׳ד

 באת כוח החברה
 ג.פ. שירותים משפטיים בע״מ

 (ח׳׳פ 51-290368-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על מנוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל
 ילקוט הפרסומים 5375, כ׳׳ב באדר א׳ התשס׳׳ה, 3.3.2005 1925 תתכנס ביום 16.4.2005, בשעה 10:30, במשרדה של המפרקת,



 דטה וויגגס בע״מ
 (ח״פ 51-279251-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 21.4.2005, בשעה 16:00, במשרד עו״ד בר־
 נתן שוכטוביץ ושות׳, מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 34,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי להחליט כיצד
 לגהוג בפנקסים ובניירות של החברה. כל בעל מניות רשאי

 להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או על ידי בא כוחו.
 ליאורה בוקשטיין, מפרקת

 גיזה ניהול קרנות נאמנות בע״מ
 (ח״פ 51-177486-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינ1ס אטיפה טופית

 גמםרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.4.2005, בשעה 13:00, במשרד עו״ד י׳ זלצמן, רח׳
 החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב הולעמן, מפרק

ז השקעות בע״מ  סינרגי
 (ח״פ 2 -51-194579)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה ס1פית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.4.2005, בשעה 11:00, במשרד עו״ד י׳ זלצמן, רח׳
 החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ואב הולצוין, מפרק

 ג.ד.ל. שרותי חשמל בע״מ
 (ח״פ 51-249960-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 336 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25.4.2005, בשעה 10:00, ברח׳ טשרניחובסקי 112,
 כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אסתר נישלוס, מפרקת

 נוגה פתרונות תוכנה בע״מ
 (ח״פ 51-222879-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-983ו, כי אסיפה.סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 20.4.2005, בשעה 10:00, בשד׳ פלי״ם 2, חלונות
 הסיטי, בנין אורן, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד ד1תנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שמעון גיא, רו״ח, מפרק

 א.ח.י. מתכות מסחר ומיחזור כע״מ
 (ח״פ 51-224358-5)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983 ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 20.4.2005, בשעה 17:00, במשרד המפרק,
 שד׳ רוטשילד 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה ביצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עמוס ברכה, עו״ד, מפרק

 אברמוביץ בכור בע״מ
 (ח׳׳פ 51-235850-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אטיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 20,4.2005, בשעה 16:00, במשרד המפרק,
 שד׳ רוטשילד 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עמוט ברכה, עו״ד, מפרק

 א. אילן סוכנות לביטוח בע״מ
 (ח״פ 51-082060-8)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 (נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום חמישי, 21.4.2005, בשעה 10:00, במשרד המפרקת,
 מרכז עזריאלי 1, הבנין העגול, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרקת, המראה •כיצד התנהל הפירוק ומה
 נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 אורלי ציוני, עו׳׳ד, מפרקת
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 שבנא א.ו.(1999) בע״מ
 (ח״3 272455-0- 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כיגוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נ1םח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.5.2005, בשעה 10:00, במושב שדה יעקב 30080,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 אריאל וייל, מפרק

 טיפוגרפיק בע״מ
 (ח״פ 51-213763-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על 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 1.5.2005, בשעה 12:00, ברח׳ הרטגלס 13,
 תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניצנה בורוש, מפרקת

 אחים רפפורט בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.5.2005, בשעה 12:00, במשרדו של המפרק, רח׳ בן
 נון 2, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ובדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 חנוך רפפודט, מפרק

 אריגי רפפורט בע״מ
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 2.5.2005, בשעה 12:00, במשרדו של המפרק, רח׳ בן
 נון 2, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 חנוך רפפודט, מפרק

 ב.ת.ח יעוץ בלבלי ופיננסי בע״מ
 (רדפ 51-040239-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה ס1פית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 ]נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 25.4.2005, בשעה 10:00, ברח׳ פלי״ם 2, חיפה, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 יובל האפט, מפרק

 דינג דונג השקעות ופיתוח בע״מ
 (ח׳׳פ 51-123619-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על 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 28.4.2005, בשעה 9:00, במשרדו של המפרק, רח׳
 הדקל 52א, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ידון אסדף, עו״ד, מפרק

 פירמידה(פ.ס) בע״מ
 (ח״פ 51-340456-6)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על 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 29.4.2005, בשעה 10:00, ברח׳ ציזלינג 1/6, אשדוד,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 ויאדיסלב פישרמן, מפרק

 ד״ר ברוך עמרמי שחתי רפואה אורתופדית בע״מ
 (ח״פ 51-327745-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 1.5.2005, בשעה 10:00, ברחי יאיר שטרן 45, הוד
 השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

1927 

 ברוך עמרמי, מפרק
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 ליפשיץ ושות׳, שד׳ המגינים 64, חיפה, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, ובדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 יערית שטרית, מפרקת

ץ - חברת עו״ד בע״מ בי ו בג י  עו״ד יעקב ר
 (ח״פ 334-6 ו33~ 51)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש), התשמיג~985ו, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום שישי הראשון לאחר תום חודש ימים מיום
 פרסום הודעה זו בשעה 10:00, במשרד עו״ד יעקב סלומון,
 ליפשיץ ושווד, שד׳ המגינים 64, חיפה, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יערית שטרית, מפרקת

ר מוניות פולג 2000 (1999) בע״מ ד ז. בל  א.

 (ח״פ 51-275799-8)
 (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, שנועדה ונתכנסה ביום 10.2.2005, נתקבלה
 החלטה מיוחדת, לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף
 ולהצביע באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה, על אף
 שקיבלו הודעה קצרה מ־ ו2 יום לפני מועד כינוסה, ברבר פירוק
 החברה מרצון ובדבר מינויו של זוהר ברקוביץ׳, ת״ז 056772635,

 ממושב חניאל, ד״נ לב השרון, למפרק החברה.

 זוהר ברקוביץ׳, מפרק

ר טקסי־נט בע״מ ד . בל ז  א.

 (ח״פ 51-306494-9)
 (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, שנועדה ונתכנסה ביום 10.2.2005, נתקבלה
 החלטה מיוחדת לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף
 ולהצביע באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה, על אף
 שקיבלו הודעה קצרה מ־ 21 יום לפני מועד כינוסה, בדבר פירוק
 החברה מרצון ובדבר מינויו של זוהר ברקוביץ׳, ת״ז 056772635,

 ממושב חניאל, ד״נ לב השרון, למפרק החברה.
 זוהר ברקוביץ׳, מפרק

נאות בע״מ תי חשבו ן שרו ד ו  י
 (ח״פ 51-146108-9)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 4.5.2005, בשעה 11:00, במשרד מפרק החברה,
 רח׳ ארלוזורוב 135, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דניאל עופר, רר׳ח, מפרק

ץ טופ בע״מ י  מ
 (ח״פ 51-355407-1)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ־ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
 תתכנס ביום 21.3.2005, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר מביניהם, בשעה 12:00, במשרד המפרק, רח׳ שמאי
 14, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 סלי זייפמן, עו״ד, מפרק

ן 0 ו בע״מ מ ש י נות פ  מעו
 (ח״פ 51-010617-2)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הגיל תתכנס ביום 4.5.2005, בשעה 11:00, במשרד המפרק,
 רדו׳ ז׳בוטינסקי 3א, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עודד גולדשטיין, עו״ד, מפרק

־שחר - חברת עו״ד בע׳׳מ ן שע ב  ער׳ ד אלי
 (ח״פ 51-331335-3)

 (בפירוק מרצון)
 הודעה על כיגוס אסיפה טופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום שישי הראשון לאחר תום חורש ימים מיום
 פרסום הודעה זו, בשעה 10:00, במשרד עו״ד יעקב סלומון,
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