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 ילקוט הפרסומים
 ב״א בשבט התשם״ו 5496 9 ו בפברואר 2006

 עמוד עמוד

 תיקון תיאומים לענין שימוש ברכב פרטי לצורכי תפקיד הודעות על רישום בפנקס המפלגות 1925

1 הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות 9 2 ת 4 ם נ כ י ה מ ש מ ו ו ת ב ח ׳ ר ת ם נ ר ז  לפי חוק משבי ז

 הרכב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ועובדי העתיקות 926!

1 נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, 9 2  גופים מבוקרים 4

1 מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה 1928 9 2  מינוי חוקרות ילדים 5
 זינוי חברים נוספים לוועדות ערר לפי חוק הרשויות ,

 , הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים 1928
 המקומיות (ביוב) ולפי חוק בתי דין מינהליים 1925

 , הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור 1932
 הודעה בדבר סכום המחזור השנתי לפי חוק

י י ג 1 הודעות לפי חוק התכנון והבניה י 9 2  העמותות 5
י 9 5 1 הודעות מאת הציבור ג 9 2  הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק־יםוד: הממשלה. 5

ן תיקוני טעויות והודעת ומערכת 9  מינוי נציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות... 25



 ברשימת הארגון היציג של עובדי המדינה:

 חיים איובי, ת״ז 27067552

 רות בר יוסף, ת״ז 128025

 ד״ר עמיקם צוויג, ת״ז 6339618

 דוד ציוני, ת״ז 130047

 עזרא מוסרי, ת״ז 41917352

 עדנה חלבני, ת״ז 76850411

 ד״ר רון לובל, ת״ז 050253640

 רבקה בוחניק, ת״ז 030016422

 דיאנה ברקו, ת״ז 069167385

 יעקב שובזק, ת״ז 051236743

 נפתלי אלבז, ת״ז 064215700

 שמואל ויצנר, ת״ז 00647685

 יאיר הקש, ת״ז 53212619

 עמי ממן, ת״ז 06404867

 פרופ׳ אורי טיטלמן, ת״ז 091372313

 ברשימת עובדי הוראה:

 נאהד חליל קשוע, ת״ז 051072643

 פרומה הרשקוביץ, ת״ז 065209728

 אליעזר וינוגרד, ת״ז 17734732

 נחמה ז׳ק, ת״ז 052633674

 אבי לבנה, ת״ז 10685519

 וליד אברהים מחאג׳נה, ת״ז 51050680

 חסון סודקי, ת״ז 20439949

 לאה מינג׳רסקי, ת״ז 026740469

 מדחת עבד זחאלקה , ת״ז 035222306

 מוחמד עבד אל כרים אגבריה, ת״ז 021220918

 מחמוד חיג׳אזי, ת״ז 20178018

 נורית טולידנו, ת״ז 044378420

 עלי חסן זיידן, ת״ז 021508502

 פאוזי ענבוסי, ת״ז 21491477

 חוסני אבו דאהש, ת״ז 55159495

 ברשימת מומלצי הסתדרות המורים:

 טליה מלצר, ת״ז 50707009

 חאלד מחמד אגברייה, ת״ז 21225214

 חנה שמש, ת״ז 06221063

 חני לידור, ת״ז 57373516

 טובה הורוביץ, ת״ז 51306819

 יהודית מילגרום, ת״ז 006381990

 מחמוד יוניס, ת״ז 51025443

 ניצה סובוביץ, ת״ז 006410237

 עופרה גזית, ת״ז 051998284

 ד״ר עינת ברגר, ת״ז 016557886

 שפיק קבלאן, ת״ז 052514833

 די בשבט התשס״ו(2 בפברואר 2006)

 (חמ 399—3)
 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 תיקון תאומים לענין שימוש ברכב פרטי

 לצורכי תפקיד

 לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ״ח-1968

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק משכן הכנסת, רחבתו
, אני קובע את התיאומים  ומשמר הכנסת, התשכ״ח-11968

 האלה לענין שימוש ברכב פרטי לצורכי תפקיד:

 תיקון סעיף 2

 1. בסעיף 2 בתיאומים לענין שימוש ברכב פרטי לצורכי
, אחרי פסקה (4) יבוא:  תפקיד2

 ״(4א) קצין נדרש שהוא בעל דרגה אחרת (בד״א) בדרגת

 רב סמל מתקדם(רס״מ) ומעלה, המשמש סגן מפקד מחלקה

 5 שנים ומעלה והוא בעל ותק של 18 שנות שירות ומעלה,

 יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות קבועות ומשתנות כבעל

 רכב שירות ברמת ניידות אי.״

 תחילה

 2. תחילתו של תיקון זה ביום א׳ בטבת התשס״ו (1 בינואר
.(2006 

 ראובן (רובי) ריבלין
 יושב ראש הכנסת

 זי בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006)
 (חמ 3-664)

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 197; התשנ״ה, עמי 200; התשס״ד, עמי

.394 
 2 י״פ התשנ״ט, עמי 4886; התשס״ו, עמי 1844.

 הרכב בית הדין למשמעת של עובדי המדינה ועובדי
 גופים מבוקרים

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-963ו

 הרכב החברים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
 ועובדי גופים מבוקרים, אשר מונה ביום די בחשון התשס״ה,
- ג  בהתאם לסעיף 3(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״

, בהתייעצות עם שר האוצר, הוא כדלהלן:  963וו

 ברשימת המשפטנים:

 מרים סגל, ת״ז 303680037

 עו״ד אורי כהן, ת״ז 2ו0855ו5

 עו״ד אלישע צידון, ת״ז 368ו29ו

 עו״ד יוסף שגיא, ת״ז 833וו0482

 עו״ד רון דול, ת״ז 948338וו

 עו״ד אפרים יפהר, ת״ז 005965439

 עו״ד אמנון סבח, ת״ז ו0435282

 עו״ד ציפורה פיגנבוים, ת״ז 886943ו5

 ברשימת נציב השירות:

 אלי אשל, ת״ז 0048775472

 דני לרנר, ת״ז 004229282

 אלי פלג, ת״ז 4607ו0004

 עו״ד רפאל בן-חור, ת״ז 64945074

 עו״ד רבקה שקד, ת״ז 005920988

 עו״ד יוסף חזן, ת״ז 77325652

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 50; התשנ״ד, עמי 82.
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 הודעה על אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

 אני מודע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד:
, אצלתי למנהל רשות המסים בישראל את סמכותי ו  הממשלה

.  לפי סעיף 6וא לפקודת מס הכנסה2

 אי בשבט התשס״ו(30 בינואר 2006)

 (חמ 7ו-3)

 אהוד אולמרט
 שר האוצר

 1 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ 120; ס״ח התשל״ח,

 עמי 173.

 מינוי נציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות

 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-959ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק לעידוד השקעות
, אני ממנה את רואה חשבון ארז עיני, ת״ז  הון, התשי״ט-959וו

 42ו22ו027, לנציג משרד האוצר במינהלת מרכז ההשקעות.

 מינויו של רואה חשבון אבישי ברדוגו2 לנציג משרד
 האוצר - בטל.

 תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום י״ח בטבת התשס״ו
 (18 בינואר 2006).

 י״ח בטבת התשס״ו(18 בינואר 2006)
 (חמ 3-506)

 אהוד אולמרט
 שר האוצר

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 234; התשמ״ו, עמי 133.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 3411.

 הודעה על רישום בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

, אני  בהתאם לסעיף 2ו לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וו
 מודיע כי ביום זי בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006) רשמתי,
 לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה ״לח״ם - לוחמי חברה

 מאוחדים״ בפנקס המפלגות.

 זי בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2424)

 ירון קידר

 רשם המפלגות

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190.

 הודעה על רישום בפנקס המפלגות

 לפי חוק המפלגות, התשנ״ב-992ו

, אני  בהתאם לסעיף 2ו לחוק המפלגות, התשנ״ב-992וו
 מודיע כי ביום זי בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006) רשמתי,
 לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה ״אחיעזר - מפלגה דתית

 מסורתית חברתית״ בפנקס המפלגות.

 זי בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006)

 (חמ 3-2424)

 ירון קידר

 רשם המפלגות

 1 ס״ח התשנ״ב, עמי 190.

 מינוי חוקרות ילדים

 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות(הגנת
 ילדים), התשט״ו-11955 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם
 הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את שרה
 אורים, ת״ז 040278202, ואת מאיה בן דוד, ת״ז 032372492,

 לחוקרות ילדים, לפי החוק.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 בי בשבט התשס״ו (31 בינואר 2006)

 (חמ 401—3)
 ציפי לבני

 שרת המשפטים
 1 ס״ח התשט״ו, עמי 96; התש״ס, עמי 30.

 מינוי חברים נוספים לוועדות ערר

 לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ״ב-1962

 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות
 (ביוב), התשכ״ב-11962 (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו־12 לחוק
, ולפי המלצת שר הפנים,  בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992
 אני ממנה חברים נוספים לוועדות ערר לפי החוק, כמפורט

 להלן:

 במחוז המרכז:

 בעז תענך, ת״ז 023028665

 רמי רחמים דואני, ת״ז 5209791

 עמוס פרג׳ון, ת״ז 038589990

 ירון עובדיה, ת״ז 022374748

 גאולה כהן אבידן, ת״ז 059706721

 תוקף מינוים של בעז תענך, רמי רחמים דואני, עמוס פרג׳ון
 וירון עובדיה לשלוש שנים.

 תוקף מינויה של גאולה כהן לחצי שנה.

 כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006)

 (חמ 810—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ב, עמי 96.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90 .

 הודעה בדבר סכום המחזור השנתי

 לפי חוק העמותות, התש״ם-1980

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19(ג)(2) לחוק העמותות,
 התש״ם-11980 (להלן - החוק), אני מודיעה כי עקב עליית
 מדד המחירים לצרכן, סכום המחזור השנתי של עמותה,
 הנקוב בסעיף 19(ג)(1) לחוק, לשנת 2006, הוא 1,069,884 שקלים

 חדשים.

 די בשבט התשס״ו (2 בפברואר 2006)

 (חמ 2770—3)
 ציפי לבני

 שרת המשפטים
 1 ס״ח התש״ם, עמי 210; התשנ״ו, עמי 276; י״פ התשס״ד, עמי

.1870 
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 תאריך תחילת

 שם העובד/ת מס׳ זהות עבודה ברשות

 יקואל אריולה 320503634 21/11/04

 כהן מירי 037433109 07/02/05

 כהן-אחיה תבור 032409617 26/10/04

 לבבי יובל 36362150 01/07/05

 לופו רונית 29671534 26/09/04

 לרר יואב 075177883 18/08/96

 מויאל יגאל 28117927 20/06/05

 מולקנדוב מריק 309982387 18/04/99

 נאג׳ר ערפאן 058572769 01/04/90

 נגר אנט 13841622 10/11/02

 סארי כמיל 023195209 13/04/93

 ראם-סנדהוז דבורה 200055390 15/11/94

 ספיבק פאולינה 304285026 28/09/04

 עזב ענאן 031543366 21/10/02

 פארן ניר שמשון 022445464 20/08/95

 פיטוסי גיא 29635877 04/01/05

 פייג נורית 053416616 01/04/90

 פינקלשטיין יפים 313617771 05/06/05

 פרייברג אלכס 303409619 21/11/02

 קובאלו פארן קרן 015558828 01/05/90

 שדמן עמית 29678562 09/09/02

 שטרן עדנה 013241427 01/04/90

 שטרק הרלי 13631882 07/08/02

 שיאון דני 067422766 01/01/91

 שילוב לריסה 309097699 01/04/01

 שפירא ליאור 29007440 16/02/04

 (2) ביטלה מועצת רשות העתיקות ביום חי בטבת התשס״ו

 (8 בינואר 2006) את מינוי העובדים שלהלן למפקחים על

 ביצוע חוק העתיקות:

 שם העובד/ת מס׳ זהות

 אבו פנה מוחמד 026442541

 אבו שאקרה אימן 32746414

 אביעם מורדכי 052258837

 אורון גרשון 056426273

 אזראלוב אורית 25257445

 איהאב נאשף 033548397

 איוב סוהיר 24765422

 אליעז חן 23672769

 אנגלברט קרינה 30365363

 בדחי רדואן 59522391

 הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים

 לפי חוק רשות העתיקות, התשמ״ט-1989

 מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק רשות

 העתיקות, התשמ״ט-11989 -

 (1) מינתה מועצת רשות העתיקות ביום ח׳ בטבת התשס״ו

 (8 בינואר 2006) את העובדים המפורטים להלן למפקחים

 על ביצוע חוק העתיקות, התשל״ח-21978 (להלן - חוק

 העתיקות):

 תאריך תחילת

 שם העובד/ת מס׳ זהות עבודה ברשות

 אבו עוקסא הנאא 059451492 01/04/90

 אבשלום גורני דינה 058012352 01/05/91

 אהרונוביץ יבגני 306313826 19/03/96

 אטראש ואליד 055807689 01/04/90

 אייריך רוז אנה 311976807 19/08/01

 אלירן אורן 024986457 01/07/95

 באומגרטן יעקב 003737319 26/11/92

 בבאני שנק אורנית 038551172 01/01/05

 בירקנפלד מיכל 21389432 02/01/05

 בן אור-אשי קרן 38236477 18/10/01

 בן יוסף דרור 23016835 01/11/04

 בץ שחר 028054542 01/01/00

 בר טורא שי 33965443 04/01/05

 ברזילי עמרי 12286209 15/05/05

 גובנקו נטליה 306085341 01/05/05

 גנדלמן פטר 308629674 04/06/02

 גנדלר סמיון 317464352 05/06/05

 גצוב נמרוד 050777549 09/05/91

 גרובר איילת 027891282 12/08/04

 גרינפלד עוזי 027812114 01/08/01

 דגן יהודה 004496428 01/04/90

 דגן עופר 024879124 16/05/04

 דקל אמיר 057964348 28/09/04

 דראייר יואב 27964683 09/09/02

 היימן מוטי 065112286 01/11/90

 הלל גילי 027491984 01/07/02

 הר אבן בנימין 022065908 13/12/98

 ואן דאן ברינק אדווין 15492689 01/09/93

 זכריה רויטל 35752203 30/09/02

 חנא בוטרוס 059991588 01/09/94

 טבר מוראד 033273715 05/08/02

 טואג רון 54018056 15/10/02

 טליס סבטלנה 305820284 01/06/98

 טפר יותם 23049588 03/12/02

 1 ס״ח התשמ״ט, עמי 88.

 1926 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 שם העובד/ת מס׳ זהות שם העובד/ת מס׳ זהות

 מרום יגאל 59816140

 נאמן יהודה 005903000

 נגב נמרוד 65539306

 נדר אורי 005787889

 נחומי רחל 023074925

 סולר גיורא 008361719

 סעד יורם 5662159

 ספנסקי יוסי 005240663

 עבאדי יעל 27329739

 עבאס ג׳נט 2920400

 עבאסה ג׳ומבלט 32773574

 עבד רבו עומר 80494198

 עואודה איאד 26245209

 עודה אחמד 034127209

 עין גדי מיקי 5943147

 עמר דוד 058033507

 ענבר דורי 29402401

 פדרמן פיני 028635464

 פוגל פטר 310267406

 פורת יוסף 009722919

 פורת רון 024563074

 פיש יצחק 058017054

 פלר ירון 024496317

 קודש מיכל 28721207

 קליגר אולג 307141655

 קלכמן עודד 22852800

 קצאל ליאת 33871294

 רובין ענת 2781222

 רווה ברוך 23611080

 רוזנברג דני 28520245

 רוזנפלד דני 015198906

 רחמים יאיר 057455529

 רייך רוני 005305255

 רנד יונתן 015372931

 שביט ציון 00027696

 שחר אריה 22980015

 שמיר מיכל 58413782

 שפר יעקב 026929414

 ט״ז בטבת התשס״ו (16 בינואר 2006)

 (חמ 2314—3)

 שוקה דורפמן

 מנהל רשות העתיקות

 בירמן גלית 015310840

 בן יוסף דניאלה 38563078

 בן מיכאל יהודית 050872761

 בן צבי אלון 059145763

 בנקירר רינה 028807683

 בק ענת 024622318

 בר יעל 59274050

 ברוידא יוסי 03971272

 ברזל ורד 028639136

 גודוביץ שלמה 000954727

 גיבסון שמעון 17333550

 גיל צבי 57955577

 גל צבי 008045841

 גרוזינגר זוהר 200190882

 דג דורון 028488146

 דוברושקס וארוסלבה 303820427

 דמתי עמנואל 00381518

 הוכמן ורד 029718582

 הירש ירון 023684285

 וייס דני 051894004

 ולדינצקי נוי 023949704

 זיסו בועז 011471190

 זנטנר יעקב 015871189

 ז׳ק לריסה 011780251

 חאלד מחאמיד 029976644

 חביב אלה נאהד 029235561

 חורי חנא 028158491

 חזן טל 02461834

 טהל גיל 058828781

 טורפשטיין יוסי 001674381

 טריסטר נטע 27962166

 יעקובוביץ אלכס 053427050

 ישראלי שושנה 057057879

 יתאח מישל 013241096

 כהן רודולף 01036928

 לוי ציון 051737955

 מויאל חיים 68761247

 מזרחי יונתן 28656338

 מנדל שלמה 09489477

 מנור אסנת 29404688

 מעוז צבי 001902451

 מרדכי ראובן 023879752

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1927



ת לוח שתחילתה  10. (א) הכספים שייאספו במהלך שנ

 באי בתשרי, מקופות שייעודן צדקה, יחולקו למוסדות

 ציבור הפועלים בתחומי רווחה או בריאות, ואשר

 נתמכו בשל פעולות אלה בידי משרד הבריאות או

 משרד הרווחה, בהתאם למבחני התמיכה של אותם

 משרדים.

 הוועדה תקבע מראש, מדי חודש תשרי של כל שנה,

 את תחום או תחומי הפעילות הנתמכים כאמור,

 שלהם יועברו כל הכספים שייאספו במהלך אותה

 שנה מקופות שייעודן צדקה.

 עם תום השנה, במהלך חודש תשרי של השנה

 החדשה, יחולקו הכספים שנאספו בין מוסדות הציבור

 שפעלו בתחומים שנקבעו, באופן יחסי לשיעור

 התמיכות שהוענקו מתקציב המדינה למוסדות

 הציבור בשנת הכספים הקודמת, בהתאם למבחני

 התמיכה האמורים.

 למרות האמור בסעיף קטן זה, לא יינתן סיוע למוסד

 ציבור שאין בידו אישור ניהול תקין שהומצא לו בידי

 הרשם שלענין, התקף במועד חלוקת הכספים.

 (ב) כספים שלא יעברו למוסד ציבור עד סוף השנה,

 עקב אי עמידתו בתנאים לקבלתם, יצורפו לכספים

 שייאספו מקופת הצדקה בשנה העוקבת.

 וו. נוהל זה ותיקונים שייעשו בו יפורסמו בילקוט הפרסומים,

 באתר האינטרנט של משרד התיירות, בחוזר מנכ״ל משרד

 התיירות, וכמתחייב מהוראת סעיף 6 לחוק חופש המידע,

.  התשנ״ח-998ו2

 2ו. נוהל הצבת קופות צדקה במקומות הקדושים ליהודים,

 מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה שפורסם3 - בטל.

 כ״ו בכסלו התשס״ו(27 בדצמבר 2005)

 (חמ 3-997)

 הרב שמואל רבינוביץ

 הממונה על הכותל המערבי

 והמקומות הקדושים

 2 ס״ח התשנ״ח, עמי 226.

 3 י״פ התשס״א, עמי 1844; התשס״ג, עמי 1063.

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

 לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל״ג-973ו

 בהתאם לסעיף 22(א) לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,

 התשל״ג-973וו (להלן- החוק), אני מודיעה כי החלטתי להעביר

 למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים

 שלהלן -

 מבקשה מסי 3832/05 עד בקשה מסי 3835/05

 שם המבקש: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד, באמצעות

 מועצת הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.

 תאריך הבקשה: 0.8.2005ו.

 שם המטפח: פלוריסט דה קוואקל ב.ו., הולנד.

 שם הגידול: גרברה.

 מסי הבקשה 3832/05

 השם המוצע לזן: זינגארו/ 004וו.

 ו ס״ח התשל״ג, עמי 272.

 נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים

 ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה

 בהתאם להוראות תקנה 2(א)(7) לתקנות השמירה על

, לאחר התייעצות  מקומות קדושים ליהודים, התשמ״א-11981

 עם הרבנים הראשיים לישראל, אני קובע כדלקמן:

 1. קופות צדקה לנזקקים וצדקה לבדק הבית יוצבו במקומות

 הקדושים ליהודים לפי הוראות הממונה על המקומות

 הקדושים (להלן - הממונה) בלבד. הצבת קופות הצדקה

 כאמור ואבטחתן ייעשו בידי המרכז הארצי לפיתוח

 המקומות הקדושים (להלן - המרכז), וברחבת הכותל

 המערבי בידי הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן -

 הקרן).

 2. בכל מקום קדוש, למעט בכותל המערבי, יוצבו קופות,

 כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט לעין שבו ייכתב: ״לצדקה

 ולבדק הבית בכל המקומות הקדושים״.

 3. בכותל המערבי יוצבו, כמה קופות צדקה, על מחצית

 הקופות, בצמוד להן, ייקבעו שלטים שבהם ייכתב:

 ״צדקה״, ועל מחצית הקופות, בצמוד להן, ייקבעו שלטים,

 שבהם ייכתב ״בדק רחבת הכותל המערבי״.

 4. מיקום הקופות בכל מקום קדוש ייקבע בידי הממונה,

 בהתייעצות עם המרכז או עם הקרן, לפי הענין.

 5. משרד התיירות אחראי לאיסוף הכספים מקופות הצדקה

 ולהפקדתם בחשבון המיועד לכך; איסוף הכספים מקופות

 הצדקה במקומות הקדושים ייעשה בידי המרכז, וברחבת

 הכותל המערבי בידי הקרן, על פי נוהל שהם יציעו

 ושיאושר בידי חשב משרד התיירות; הכספים יופקדו

 לזכות חשבון משרד התיירות.

 6. הכספים שייאספו מקופות הצדקה בכל המקומות

 הקדושים, למעט הכותל המערבי, יחולקו ביחס של שני

 שלישים מהסכום הנאסף לצדקה לצורכי בדק הבית

 ושליש מהסכום הנאסף לצדקה לנזקקים; למרכז תימסר

 הודעה בדבר הסכום שנאסף לטובת בדק הבית.

 7. השימוש בכספי הצדקה המיועדים לצורכי בדק הבית

 יהיה לפיתוח המקומות הקדושים ולא לתחזוקה שוטפת;

 ההקצאה לפיתוח תיעשה לפי קביעת הממונה, לאחר

 התייעצות עם המרכז.

 8. הכספים שייאספו מקופות ״בדק רחבת הכותל המערבי״

 בכותל המערבי, ישמשו לפיתוח בכותל המערבי וברחבתו

 בלבד ולא לתחזוקה שוטפת; ההקצאה לפיתוח תיעשה

 לפי קביעת הממונה, לאחר התייעצות עם הקרן.

 9. הכספים המיועדים לצדקה לנזקקים יחולקו בידי ועדה

 שאלה חבריה:

 (1) הממונה על המקומות הקדושים - יושב ראש;

 (2) נציג המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים -

 חבר;

 (3) נציג הקרן למורשת הכותל המערבי - חבר;

 (4) נציג הרב הראשי לישראל - חבר;

 (5) נציג הראשון לציון הרב הראשי לישראל - חבר;

 (6) היועץ המשפטי למשרד התיירות - חבר.

 1 ק״ת התשמ״א, עמי 1212; התש״ן, עמי 190.

 1928 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 תאריך הבקשה: 14.09.2005.

 שם הגידול: ורד.

 מס׳ הבקשה 3839/05

 שם המטפח: קייט וו., זארי, ארצות הברית.

 השם המוצע לזן: ג׳אקרווהי.

 תיאור הזן ותכונותיו: : טיפוס שיחי (גובה הצמח בד״כ מעבר

 ל 150 ס״מ), פרח קטן ,כפול, בצבע אדום מעורב: צד עליון,

 בפתיחה, קרוב לקבוצת אדום-סגול - 6015/0 8][[!! עם

- ם ו ד  עקבות של קבוצת הלבן 1555, מאובק בקבוצת א

 סגול - 605/0 8][[!!. צד תחתון, בפתיחה, קרוב לקבוצת

 אדום-סגול - ס/600 8][[!! עם עקבות של קבוצת הלבן

 1555, מאובק בקבוצת אדום-סגול - ס/600 8][[!!. מועד

 פריחה מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3840/05

 שם המטפח: אלאין, אנטוני מאיין, צרפת.

 השם המוצע לזן: מאיפופי.

 תיאור הזן ותכונותיו: : טיפוס שיחי (גובה הצמח בד״כ מעבר ל

 150 ס״מ), פרח בינוני, כפול, בצבע אדום בינוני: צד עליון,

 בפתיחה, קרוב לקבוצת אדום - 530 8][[!! מכוסה בקבוצת

 אדום - A458][[!!. צד תחתון, בפתיחה, קרוב לקבוצת

 אדום - 535/0 8][[!!. מועד פריחה מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מס׳ 3841/05 עד בקשה מס׳ 3843/05

 שם המבקש: בארטלס ברידינג ב.ו., הולנד, באמצעות מועצת

 הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.

 שם המטפח: בארטלס ברידינג ב.ו., הולנד.

 תאריך המס׳ הבקשה: 14.09.2005.

 שם הגידול: שלהב.

 מס׳ הבקשה 3841/05

 השם המוצע לזן: בארסירטיסבן.

 תיאור הזן ותכונותיו: : צמח בגובה 90-60. אורך גבעול 90-60,

. תפרחת בצורת סוכך, ! { ] ] [ A 1378 קוטרו 10-6. צבע עלה 

. מועד פריחה מוקדם, בינוני. מועד קטיף ! ! ] ] [ A 1558 בצבע 

 מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3842/05

 השם המוצע לזן: בארסירטיאייט.

 תיאור הזן ותכונותיו: : צמח בגובה 90-60. אורך גבעול 90-60,

. תפרחת בצורת סוכך, ! ! ] ] [A137 קוטרו 10-6. 8צבע עלה 

. מועד פריחה מוקדם, בינוני. מועד ! ! ] ] [ A 800/1558 בצבע 

 קטיף מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3843/05

 השם המוצע לזן: בארסירטיניין.

 תיאור הזן ותכונותיו: : צמח בגובה 90-60. אורך גבעול 90-60,

. תפרחת בצורת סוכך, ! ! ] ] [A146 קוטרו 10-6. 8צבע עלה 

. מועד פריחה מוקדם, בינוני. מועד קטיף ! ]  בצבע 770 8

 מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת מטיפוס כפול למחצה, צבע

 צדו העליון של הפרח הלשוני - אדום 445 8][[!! בלא

 דיסק שחור, קוטר פרח בינוני, מועד פריחה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3833/05

 השם המוצע לזן: דון/ 11113.

 תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת מטיפוס כפול למחצה, צבע צדו

! ללא דיסק ! ] ] [ A 408 העליון של הפרח הלשוני - אדום 

 שחור, קוטר פרח בינוני, מועד פריחה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3834/05

 השם המוצע לזן: יוקטאן/ 12004.

 תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת מטיפוס יחיד, צבע צדו העליון

! בעל דיסק שחור, ! ] ] [ 5 2 A 8 של הפרח הלשוני - אדום 

 קוטר פרח גדול, מועד פריחה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3835/05

 השם המוצע לזן: פקס/ 90184.

 תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת מטיפוס כפול למחצה, צבע צדו

! ללא דיסק ]  העליון של הפרח הלשוני - ורוד 360 8

 שחור, קוטר פרח בינוני, מועד פריחה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מס׳ 3837/05 עד בקשה מס׳ 3838/05

 שם המבקש: משרד החקלאות האמריקני, באמצעות סאנפורד

 ט׳ קולב, ת״ד 2273, רחובות.

 תאריך הבקשה: 25.08.2005.

 שם המטפח: דיויד וו. ראמינג ורונאלד א. טאראליו, קליפורניה,

 ארצות הברית.

 שם הגידול: גפן.

 מס׳ הבקשה 3837/05

 השם המוצע לזן: סקארלט רויאל.

 תיאור הזן ותכונותיו: אמיר הזמורה פתוח מלא, חלקי המין

 של הפרח: אבקנים מפותחים, חלקי נקבות מפותחים.

 חמש אונות, מפרץ הפטוטרת בעלה מבוגר חצי פתוח,

 מועד הבשלה בינוני, ענבה אליפטית רחבה, בצבע סגול-

 אדום כהה, צבע אנטוציאן בציפה חלש-חסר, אין ארומה,

 שאריות חרצנים.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3838/05

 השם המוצע לזן: אווטום קינג.

 תיאור הזן ותכונותיו: אמיר הזמורה פתוח מלא, חלקי המין

 של הפרח: אבקנים מפותחים, חלקי נקבות מפותחים.

 חמש אונות, מפרץ הפטוטרת בעלה מבוגר חצי פתוח,

 מועד הבשלה מאוחר, ענבה מאורכת, בצבע צהוב-ירוק,

 צבע אנטוציאן בציפה חלש-חסר, אין ארומה, שאריות

 חרצנים.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מס׳ 3839/05 עד בקשה מס׳ 3840/05

 שם המבקש: מייאן אינטרנשיונאל ס.א., באמצעות מועצת

 הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1929



 מס׳ הבקשה 3849/05

 תאריך הבקשה: 1.11.2005.

 שם המבקש: אילן ברייר, מושב בני ציון.

 שם המטפח: אילן ברייר, מושב בני ציון.

 שם הגידול: גיפסנית.

 השם המוצע לזן: גיפסו קינג.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה. פרח קטן בצבע לבן 8][[!!

 ס155, מטיפוס מלא. מועד פריחה מאוחר. מועד קטיף

 מאוחר.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מס׳ 3850/05 עד בקשה מס׳ 3852/05

 שם המבקש: תעשיות ביולוגיות - משתלה, ק. בית העמק.

 שם המטפח: כנ״ל.

 תאריך המס׳ הבקשה: 6.11.2005.

 שם הגידול: גיפסנית.

 מס׳ הבקשה 3850/05

 השם המוצע לזן: בראבו.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה. פרח בינוני בצבע לבן, מטיפוס

 מלא.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3851/05

 השם המוצע לזן: ויוו.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח בינוני. פרח קטן בצבע לבן, מטיפוס

 מלא.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3852/05

 השם המוצע לזן: טנגו.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח גבוה. פרח גדול בצבע לבן, מטיפוס

 מלא.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3853/05

 תאריך הבקשה: 9.11.2005.

 שם המבקש: סמיניס וג׳טאבל סידס, אינק׳, ארצות הברית,

 באמצעות שלמה כהן ושות׳, משרד עו״ד, תל אביב.

 שם המטפח: ג׳ורקו ליג׳, הולנד.

 שם הגידול: פלפל.

 השם המוצע לזן: סבר 1178-28.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח חסר פרק מקוצר. פרח בעל עוקץ

 שאינו זקוף. צבע הפרי לפני הבשלה ירוק. צורת הפרי

 בחתך אורך מרובעת. צבע הפרי הבשל אדום. מספר

 מגורות עיקרי שלוש וארבע. בלא פקסאיצין בשליה.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מבקשה מס׳ 3854/05 עד בקשה מס׳ 3856/05.

 שם המבקש: פירות ומשתלות בן דור בע״מ, יסוד המעלה.

 שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה.

 תאריך הבקשה: 10.11.2005.

 מס׳ הבקשה 3854/05

 שם הגידול: נקטרינה.

 השם המוצע לזן: פיתה צהובה.

 מבקשה מס׳ 3844/05 עד בקשה מס׳ 3845/05
 שם המבקש: רמות חברה לחקלאות ולאספקה חקלאית בע״מ,

 בני ברית 8, הוד השרון.

 שם המטפח: כנ״ל.

 תאריך המס׳ הבקשה: 22.09.2005.

 שם הגידול: בטטה.

 מס׳ הבקשה 3844/05

 השם המוצע לזן: רמות ראד.

 תיאור הזן ותכונותיו: : צבע עלה ירוק אדמדם. פקעת אליפטית

 ארוכה. צבע קליפה אדום/כתום צבע ציפה כתום עז.

 מועד הבשלה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3845/05

 השם המוצע לזן: רמות וייט הארט.

 תיאור הזן ותכונותיו: צבע עלה ירוק בהיר. פקעת אליפטית

 ארוכה. צבע קליפה אדום בהיר צבע ציפה לבן. מועד

 הבשלה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה: 3846/05

 תאריך הבקשה: 9.10.2005.

 שם המבקש: האנס מרנסקי הולדינגס, דרא״פ, באמצעות

 ריינהולד כהן ושות׳, ת״ד 4060, תל אביב.

 שם המטפח: דר׳ ג׳.ס.קוהן.

 שם הגידול: אבוקדו.

 השם המוצע לזן: מרנסקי און.

 תיאור הזן ותכונותיו: עץ בגודל וחוסן בינוניים. אופן גידול

 מתפשט. היקף גזע בשנה שישית 37.3 ס״מ. עלה דמוי

 רומח, ירוק כהה ( A1478][[!!) בחלקו העליון. תפרחת עם

 ציר קצר, פריחה מסוג 5. צבע כיסוי של גרעין טרי כתום

. צורתו שטוח בבסיס ומעוגל בקודקוד. ( ! ! ] ] [ A 1658) חום 

 גודלו בינוני. מועד פריחה מאוחר. מועד בשלות לקטיף

 בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3847/05

 תאריך הבקשה: 11.10.2005.

 שם המבקש: הזרע ג׳נטיקס, ברורים.

 שם המטפח: אודי מידן, מזכרת בתיה.

 שם הגידול: חיטה קשה.

 השם המוצע לזן: חרמש.

 תיאור הזן ותכונותיו: אין שעירות בפני השטח החיצוניים

 בגלומה התחתונה. מילוי חתך הרוחב של הקנה בינוני.

 צבע מלען לבן. צבע שבולת לבן.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3848/05

 תאריך הבקשה: 26.10.2005.

 שם המבקש: דנציגר - משק פרחים ״דן״, מושב משמר השבעה.

 שם המטפח: גבריאל דנציגר, מושב משמר השבעה.

 שם הגידול: גיפסנית.

 השם המוצע לזן: דנגיפ39.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח בגובה בינוני. פרח גדול מאוד בצבע

 לבן, מטיפוס מלא.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 1930 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 תיאור הזן ותכונותיו: תפרחת מחוץ לנוף. פרי ביצי בינוני בצבע

 אדום. מועד הבשלה מוקדם. ניבה שניה מלאה (שולחות

 לא פורחות).

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3860/05

 תאריך הבקשה: 19.12.2005.

 שם המבקש: אסף אנטיגנוס, מושב נווה מבטח.

 שם המטפח: אסף אנטיגנוס, מושב נווה מבטח.

 שם הגידול: נקטרינה.

 השם המוצע לזן: יובל.

 תיאור הזן ותכונותיו: עץ בינוני. צבע עיקרי של ציפת הפרי

 לבן-ירקרק. מועד תחילת פריחה מוקדם. מועד הבשלה

 מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3861/05

 תאריך הבקשה: 26.12.2005.

 שם המבקש: מייאן אינטרנשיונאל ס.א.,צרפת, באמצעות

 מועצת הצמחים, ת״ד 54, בית דגן.

 שם המטפח: אלאין, אנטוני מאיין, צרפת.

 שם הגידול: ורד.

 השם המוצע לזן: מאידפלאש.

 תיאור הזן ותכונותיו: : טיפוס שיחי (גובה הצמח בד״כ מעבר

 ל־150 ס״מ), פרח בינוני כפול, בצבע אדום בהיר וורוד

- ם ו ד  כהה: צד עליון ותחתון בפתיחה, קרוב לקבוצת א

! . מועד פריחה מוקדם. ! ] ] [ A 665/8 - סגול 

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3862/06

 תאריך הבקשה: 2.1.2006.

 שם המבקש: אילן ברייר, מושב בני ציון.

 שם המטפח: אילן ברייר, מושב בני ציון.

 שם הגידול: גיפסנית.

 השם המוצע לזן: גיפסו קווין.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח בינוני. עלה ירוק, רחב .פרח בינוני

 בצבע לבן ס155 8][[!!, מטיפוס מלא. מועד פריחה בינוני.

 מועד קטיף בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3863/06

 תאריך הבקשה: 22.1.2006.

 שם המבקש: נאכטולינדר ב.וו., הולנד, באמצעות אילן ברייר,

 מושב בני ציון.

 שם המטפח: נאכטולינדר ב.וו., הולנד.

 שם הגידול: אסתר.

 השם המוצע לזן: פרטי וונדי.

 תיאור הזן ותכונותיו: עלה אליפטי. בקרקפת הפרח מעל שני

 דורים של פרחים לשוניים. צבע צדו העליון של הפרח

 הלשוני - לבן ס155 118!!.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3864/06

 תאריך הבקשה: 24.1.2006.

 שם המבקש: ערדום - מפעלים אזוריים ערבה דרומית, ד״נ

 אילות.

 תיאור הזן ותכונותיו: עץ בינוני. פרח דמוי ורד. עלה כותרת

 בינוני. צבע עיקרי של ציפת הפרי צהוב-כתום ואדום.

 הצמדות הגלעין לציפה. מועד תחילת הפריחה בינוני.

 מועד הבשלה מוקדם.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3855/05

 שם הגידול: משמש מצוי.

 השם המוצע לזן: פינה.

 תיאור הזן ותכונותיו: פרי בינוני. עומק שקע העוקץ קל. צבע

 עיקרי של קליפת הפרי כתום כהה. צבע הציפה כתום.

 מועד תחילת הפריחה בינוני. מועד הנבה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3856/05

 שם הגידול: משמש מצוי.

 השם המוצע לזן: ואיאולט.

 תיאור הזן ותכונותיו: פרי בינוני. עומק שקע העוקץ קל. צבע

 עיקרי של קליפת הפרי בורדו. צבע הציפה אדום. מועד

 תחילת הפריחה בינוני. מועד הנבה בינוני.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3857/05

 תאריך הבקשה: 17.11.2005.

 שם המבקש: ישראל בן אהרון, כפר חוגלה.

 שם המטפח: ישראל בן אהרון, כפר חוגלה.

 שם הגידול: רימון מצוי.

 השם המוצע לזן: ביוטיגרנט.

 תיאור הזן ותכונותיו: צמח קטן ביחס לרימון שחור, ירוק עד.

 מיעוט חזירים. עלה מבריק, ירוק כהה. פריחה קטנה, בצבע

 אדום. צבע הפרי סגול עד בורדו, מבריק. גרעינים רכים

 וגדולים בצבע אדום בהיר. מועדי פריחה והבשלה - כל

 השנה.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3858/05

 תאריך הבקשה: 22.11.2005.

 שם המבקש: ג׳רמיקופה סאס, צרפת, באמצעות ריינהולד כהן

 ושות׳, ת״ד 4060, תל אביב.

 שם המטפח: אריק בונה, צרפת.

 שם הגידול: תפוח אדמה.

 השם המוצע לזן: דאיפלה.

ל-  תיאור הזן ותכונותיו: צבע אנטוציאן בבסיס נבט אור כחו

 סגול. מספר פרחים רב. צבע עלי הכותרת בצדם הפנימי

 לבן. פקעת אליפטית. צבע הקליפה צהוב. צבע הציפה

 לבן.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 מס׳ הבקשה 3859/05

 תאריך הבקשה: 11.12.2005.

 שם המבקש: פרטיסידס, פארק המדע נס-ציונה, באמצעות א.

 ננטל, הוד השרון.

 שם המטפח: שמאי יזהר ורונן ביטון, רחובות.

 שם הגידול: תות שדה.

 השם המוצע לזן: אורלי.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1931



 תוספת

 שטח החלקה שטח ההפקעה

 במ״ר במ״ר

 גוש 6912

 חלקה

 7 (מקודם ח״ח 87ו בגוש 224 30

 שומה 2ו69)

 8 (מקודם ח״ח 87ו בגוש 282 20

 שומה 2ו69)

 9 (מקודם ח״ח 87ו בגוש 280 20

 שומה 2ו69)

 0ו (מקודם ח״ח 87ו בגוש 557 40

 שומה 2ו69)

 וו (מקודם ח״ח 87ו בגוש 276 20

 שומה 2ו69)

 2ו (מקודם ח״ח 87ו בגוש 282 20

 שומה 2ו69)

 3ו (מקודם ח״ח 87ו בגוש 680 45

 שומה 2ו69)

 בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

 אדום.

 העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, שדי בן גוריון 68,

 תל אביב, ובאגף נכסי העיריה, כיכר יצחק רבין, תל-אביב-יפו,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בחשון התשס״ו(30 בנובמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 רון חולדאי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מסי תמ״מ/5/1

 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 5258, התשס״ד, עמי 1396, מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה בת ים (להלן — הוועדה), בהתאם

 לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות(רכישה לצרכי ציבור), 21943,

 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין

 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 שם המטפח: מוטי הררי, יטבתה.

 שם הגידול: חמניה מצויה.

 השם המוצע לזן: קורונה.

 תיאור הזן ותכונותיו: עלה ירוק כהה, גבנוניות חלש. מועד

ני-צהוב-כתום. גובה  פריחה מוקדם. צבע הפרח הלשו

 הצמח בינוני, בלא הסתעפות. זרעון בלא פספוס בשוליים

 ובלא פספוס בצד.

 ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

 המבקש להתנגד למס׳ הבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק,

 יגיש את התנגדותו לידי דקלה דבי נאור, משרד המועצה

 לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת״ד 30, בית

 דגן 50250.

 למס׳ הבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר

 מסירת מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות

.  מטפחים, התשל״ד-21974

 ז׳ בשבט התשס״ו(5 בפברואר 2006)

 (חמ 235—3)
 מיכל סגן כהן

 רשם זכויות מטפחים

 ק״ת התשל״ד, עמי 3ו7.

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון

במ-25- , ובהתאם לתכנית מסי א/  והבניה, התשכ״ה-11965

 2250 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 4127, התשנ״ג, עמי 3544, מוסרת בזה

 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו (להלן -

 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוס׳ 1, עמי 32.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 1932 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מסי ח/418 (להלן —  והבניה, התשכ״ה—11965

 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 4190, התשנ״ד, עמי 2059, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חולון (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת

 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע

 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 7127, חלקה 95 בשלמותה; הייעוד: שב״צ.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון

 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בחשון התשס״ו (30 בנובמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מוטי ששון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מסי ח/277 (להלן —  והבניה, התשכ״ה—11965

 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 3960, התשנ״ב, עמי 1354, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חולון (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת

 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע

 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 שדי העצמאות 68-66 - גוש 7153, ח״ח 238.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית

 בת ים, אגף ההנדסה, רחי סטרומה 1, בת ים, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י בטבת התשס״ו (10 בינואר 2006)

 (חמ 2—3)

 שלמה לחיאני

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בת ים

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מסי ח/1 (להלן —

 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 596, התשי״ח, עמי 866, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חולון(להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת

 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע

 המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי

 הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6020, חלקה 620 בשלמותה; הייעוד: שצ״פ.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון

 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כי בכסלו התשס״ו (21 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מוטי ששון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1933



 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון
 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בחשון התשס״ו (30 בנובמבר 2005)
 (חמ 2—3)

 מוטי ששון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מסי ח/415 (להלן —  והבניה, התשכ״ה—11965
 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 4638, התשנ״ח, עמי 3362, מוסרת בזה הוועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חולון (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5
 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה
 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי
 ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע

 האמורה.

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

 וסעיף.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6018, חלקה 371 בשלמותה (לשעבר חלקה 97, ח״ח
 101, 234); הייעוד: דרך משולבת.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון
 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ז באלול התשס״ה (21 בספטמבר 2005)
 (חמ 2—3)

 מוטי ששון

 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חולון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי פת/  והבניה, התשכ״ה—11965

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6017, חלקה 268 בשלמותה; הייעוד: שצ״פ ודרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית חולון

 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ח בחשון התשס״ו (30 בנובמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מוטי ששון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מסי ח/374 (להלן —

 התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים

 3694, התשמ״ט, עמי 4048, מוסרת בזה הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5

 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה

 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי

 ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע

 האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 7127, חלקה 113 בשלמותה; הייעוד: שב״צ.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 3ו67, ח״ח 28ו, בשטח של 56 מ״ר;

 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ו בכסלו התשס״ו (27 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

 פת/1254 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 2889, התשמ״ג, עמי 940, מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה), בהתאם

 לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,

 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין

 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 9ו63, ח״ח 227, בשטח של 23 מ״ר;

 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 די בכסלו התשס״ו (5 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 14/1151 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3233, התשמ״ה, עמי 3021, מוסרת בזה
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן — הוועדה),
 בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי
 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 פתח תקוה - גוש 6368, ח״ח 57, בשטח של 85ו מ״ר;

 הייעוד: דרך.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית פתח

 תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 די בכסלו התשס״ו (5 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
 פת/מק/15/1237 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5317, התשס״ד, עמי 3518, מוסרת
 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה (להלן —
 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1935



 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3930, ח״ח 14, 15.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 וי בכסלו התשס״ו (7 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

 רצ/1/23/9/1 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5438, התשס״ה, עמי 4209, מוסרת

 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן —

 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3928, ח״ח 374, 426, 427.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי רצ/

 מק/102/1 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 5464, התשס״ו, עמי 654, מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן — הוועדה),

 בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3630, ח״ח 79-77,73,66,63,54,52,51,30,6; גוש 3923,

 ח״ח 22, 23, 26, 27, 29-ו3, 35-33; גוש 3924, ח״ח וו, 2ו, 27, 38,

 40, 77, 78, ו8, 84, 85, 90-87.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 וי בכסלו התשס״ו (7 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי רצ/

 1/83/6/1 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 5463, התשס״ו, עמי 622, מוסרת בזה הוועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן — הוועדה),

 בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 1936 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן — הוועדה),

 בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי

 ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה

 לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן

 בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3938, ח״ח 83.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בחשון התשס״ו (29 בנובמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי  והבניה, התשכ״ה—11965

 רצ/מק/4/9/196 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 5472, התשס״ו, עמי 972,

 מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון

 (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות

 (רכישה לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת

 בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה

 מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ז בחשון התשס״ו (29 בנובמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה—11965

 מסי רצ/42/8/1 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה

 פורסמה בילקוט הפרסומים 4719, התשנ״ט, עמי 1547, מוסרת

 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן —

 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה

 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת

 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע

 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,

 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על

 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף

 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את

 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד

 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי

 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3929, ח״ח 557-555, ו75, 753.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ג בכסלו התשס״ו (14 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון

, ובהתאם לתכנית מיתאר מסי רצ/1  והבניה, התשכ״ה—11965

 6/ב (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 3914, התשנ״א, עמי 3540, מוסרת בזה הוועדה

1937 

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה—11965
 חש/7/21 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2776, התשמ״ב, עמי 737, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון (להלן — הוועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

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

 וסעיף.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 8966, חלקה 91, בשטח של 16,438 מ״ר, הפקעה בעבור

 שטח למבני ציבור: 986 מ״ר; סך כל ההפקעה: 986 מ״ר.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפיים, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 וי בכסלו התשס״ו (7 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 אהרון בזירנו

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף השרון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מסי הל/111/א
 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 5087, התשס״ב, עמי 2988, מצהירה בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה הראל (להלן — הוועדה), בהתאם
 לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943
 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס
 אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה בילקוט
 הפרסומים 5417, התשס״ה, עמי 3460, תהיה לקניינה הגמור
 והמוחלט של המועצה המקומית קרית יערים מיום פרסום

 הודעה זו ברשומות.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 6287, ח״ח 10.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון

 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״ה בכסלו התשס״ו (26 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו־7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
 רח/1200 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 3799, התש״ן, עמי 3874, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה רחובות (להלן — הוועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן - הפקודה), הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה סבורה כי
 בשל הוראות סעיף 20 לפקודה היא אינה חייבת בתשלום

 פיצויים או פיצויים מופחתים בשל רכישת הקרקע האמורה.

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

 ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3705, ח״ח 171.

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

 הרגילות.

 כי בכסלו התשס״ו (21 בדצמבר 2005)

 (חמ 2—3)

 רחמים מלול

 יושב ראש ועדת המשנה

 לתכנון ולבניה רחובות

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 1938 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו־ד לפקודה

 בילקוט הפרסומים 4194, התשנ״ד, עמי 2385, תהיה לקניינה

 הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו

 ברשומות.

 תוספת

 נווה הדרים, המשך כיכר צפניה - גוש 1239, ח״ח 10, 11,

 13, 14; גוש 1241, ח״ח 6, 34 (לשעבר ח״ח 25); הייעוד: דרך.

 העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית

 אשקלון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה

 הרגילות.

 ב׳ בטבת התשס״ו(2 בינואר 2006)

 (חמ 4—3)

 רוני מהצרי

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשקלון

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

ז ירושלים  מחו

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/9458״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ פסגת

 זאב, רח׳ שמואל יפה 5, השטח שבין קואורדינטות אורך

 224.005—224.040 לבין קואורדינטות רוחב 636.640—636.680;

 גוש 30690, חלקה ארעית 85.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי הבנין המאושרים

 בתכנית, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/10996״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ רמת

 שלמה, רח׳ הרב זיולטי 23 פינת רח׳ חזון איש, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 220.625—220.800 לבין קואורדינטות

 רוחב 635.200—635.325; גוש 30563, חלקה 63.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין מאושרים, ללא

 שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים,

 טל׳ 6296811—02. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי

 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח׳ שלומציון

 המלכה 1, ירושלים, טל׳ 6290203—02.

 תוספת

 גוש 29539 - ח״ח 3, ו8, מגרש 33; ח״ח 4, 3ו, ו8, מגרש 34;
 ח״ח 3ו, מגרש 35; ח״ח 3ו, מגרש 36; כל המגרשים לפי תכנית

; הייעוד: שטח לבניני ציבור. א / ו ו ו / ל  ה

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

 כ״ז בכסלו התשס״ו (28 בדצמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 שמעון איינשטיין

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
 יד/1/934/ב (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 4000, התשנ״ב, עמי 3009, מצהירה
 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נווה יהוד מונוסון
 (להלן — הוועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת
 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
 ו־7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5468, התשס״ו, עמי 785, תהיה
 לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נווה יהוד מונוסון מיום

 פרסום הודעה זו ברשומות.

 תוספת

 גוש 6685, חלקה 402; הייעוד: מרכז יום לקשיש, דיור מוגן
 ובנין ציבורי.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
 ולבניה נווה יהוד מונוסון, רחי מרבד הקסמים 6, יהוד, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 כ״א בכסלו התשס״ו (22 בדצמבר 2005)

 (חמ 4—3)

 יוסי בן דוד

 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נווה יהוד מונוסון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943ו
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
 4/במ/1/88 (להלן — התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 4009, התשנ״ב, עמי 3334, מצהירה בזה
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון (להלן — הוועדה),
 בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),
 21943 (להלן — הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 מגרשים מאושרים ובלא שינוי בשטח של כל אחד מייעודי

 הקרקע; ב) העברת שטחי בניה ויחידות דיור ממגרש אחד

 למשנהו, בלא שינוי בשטחי בניה ומספר יח״ד מאושרים

 בשני המגרשים גם יחד; ב) שינוי ייעוד שטח: 1) מאזור

 מגורים 2 לאזור מגורים 2 מיוחד; 2) מאזור מגורים 2

 מיוחד לאזור מגורים 2; ג) קביעת שלבי ביצוע למימוש

 התכנית; ד) קביעת קווי בנין חדשים; ה) קביעת הוראות

 בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח; ו) קביעת

 הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5444, התשס״ו, עמי 19.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 יהושע פולק

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי הל/מק/464״, שינוי לתכניות הל/מק/171, מי/360ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון,

 רחי הגפן 26 — גוש 30367, ח״ח 56; מגרש 56ב בשלמותו מתכנית

 מי/360ד.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמי 497.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל, רחי החוצבים 2, ת״ד 3424, מבשרת ציון,

 טלי 5333125—02, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים, טלי 6290222—

 02, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כי בכסלו התשס״ו (21 בדצמבר 2005)

 שמעון איינשטיין

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הראל

ל אביב ז ת  מחו

 מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר הפקדת תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי תא/מק/2493א״, שינוי מסי 1 לשנת 2005 של

 תכנית 2493, שינוי לתכניות 44, 156,53 ו־?.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, שוק העליה,

 בין הרחובות: עליה ממערב, וולפסון מדרום, צילנוב ממזרח,

 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 ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/2262ד״, שינוי מס׳ 01/03

 לתכנית 2262ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ רמות,

 מתחם 03 לפי תכנית 1861 — גוש 33ד30, חלקות 12, 41;

 מגרשים 2, 13—15, ד1, 18, 36 לפי תכנית 2262ג.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הערות הרישום שבטבלת

 האיחוד וחלוקה המצורפת לתשריט תכנית 2262ג.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5386, התשס״ה, עמ׳ 2228.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/8184״, שינוי מס׳ 01/03

 לתכנית 3614.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳

 רוממה, רח׳ תובל והמשך רח׳ תורה מציון, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 219.500—10ד.219 לבין קואורדינטות

 רוחב 633.000—633.225; גוש 5ד300, חלקה 90; גוש דד300,

 ח״ח 114, 115, 118, 128; מגרש 3 לפי תכנית 3614.

 עיקרי הוראות התכנית: חלוקה חדשה של מגרש 3 לפי

 תב״ע 3614 לשני מגרשים חדשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5358, התשס״ה, עמ׳ 1050.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/8333״, שינוי לתכנית

 15ד2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ עין

 כרם, רח׳ דפנה ד, השטח שבין קואורדינטות אורך 630.410—

 630.440 לבין קואורדינטות רוחב 215.920—215.940; מגרש

 126 לפי תכנית 15ד2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים

 וקביעת קווי בנין חדשים בלא שינוי בזכויות בניה

 מאושרות; ב) שינוי בהוראות בינוי הכוללות הזזת מקום

 חניה לפינה הדרום מזרחית של המגרש ושינוי במפלס

 גובה הכניסה לבנין; ג) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5449, התשס״ו, עמ׳ 118.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ מק/10392״, שינוי לתכנית

 במ/5053א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ חומת

 שמואל, השטח שבין קואורדינטות אורך 00ד.220—220.900

 לבין קואורדינטות רוחב 625.425—625.552; גוש 29936

 (ארעי), חלקות 30, 31 (ארעיות); מגרשים 305 ו־326 לפי

 תכנית במ/5053א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי קרקע

 במסגרת איחוד וחלוקה מחדש בדבר שינוי בגבולות

 1940 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 מיוחד ולשפ״פ בהתאמה לתכנית תא/3319 — חסן ערפה;

 ג) קביעת שטח להרחבת תחום תחנת יהודית מדרום

 מערב לשטח התחנה באזור המיועד לשצ״פ לפי תכנית

 תא/3000, דרום הקריה; ד) קביעת שטחים לזיקת הנאה

 למעבר הציבור לרכבת הקלה ולמיתקניה, שבהם יותרו

 כניסות לתחנת שאול המלך בצפון מזרח לתחנה בהתאמה

 לתכנית תא/3250 תנובה—קופ״ח (לפני הפקדה) ובדרום

 מזרח לתחנה לפי תכנית תא/2401ג מתחם עזריאלי (קבלה

 תוקף) באזור המיועד למע״ר; כמו כן קביעת שטח ממערב

 לתחנה שבהם יותרו כניסות ומיתקנים הנדסיים לתחנה;

 ה) קביעת שטח שבו תותר הקמת מיתקנים הנדסיים

 לתחנת ארלוזורוב מדרום לתחנה, והרחבת השטח המיועד

 לתחנה מצפון לה, בתחום שטח למע״ר; ו) קביעת מיקום

 כניסות לתחנות התת־קרקעיות ופתחי אוורור לתחנות,

 והוראות גמישות לשינוי במיקומן.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, ללא תשלום, במשרדי

 מינהל ההנדסה, שד׳ בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין

 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי שינוי

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי, בתוך

 חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יפו  מרחב תכנון מקומי תל-אביב-

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מס׳ תא/מק/

 9ד35״, שינוי מס׳ 1 לשנת 2004 של תכנית 2198ב, שינוי מס׳ 1

 לשנת 2004 של תכנית 2198ג, שינוי מס׳ 1 לשנת 2004 של תכנית

 2198ד, ושינוי מס׳ 9 לשנת 2004 של תכנית 44 על שינוייה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שד׳ רוטשילד 1;

 גבולות התכנית: מצפון — רח׳ אחד העם, מדרום — הגבול

 הדרומי של שד׳ רוטשילד—כיכר קצה השדרה, ממערב — רח׳

 תלמי, חלקות 53, 59 בגוש 422ד, ממזרח — מגדל אפריקה

 ישראל, חלקות 55, 56 בגוש 6923; גוש 422ד, חלקות 53, 54, 61,

.89 ,86 ,85 ,83 

 עיקרי הוראות התכנית: חיזוק המגורים במע״ר ההיסטורי

 של תל אביב ומימוש פוטנציאל הבניה הקיים וזאת על ידי:

 א) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית הראשית בלי

 לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה לפי הפירוט

 הזה: השטח העיקרי הכולל המותר לבניה בייעוד למגורים

 יהיה 11,253 מ״ר; השטח העיקרי הכולל המותר לבניה בייעוד

 משרדים יהיה 1,849 מ״ר; השטח העיקרי הכולל המותר לבניה

 בייעוד מסחרי יהיה 500 מ״ר; ב) שינוי בקו בנין קדמי (לרחוב

 אחד העם) ובקווי בנין לאלמנטי הצללה אקלימיים; ג) קביעת

 צפיפות המגורים על ידי קביעת גודל יחידת דיור ממוצע וגודל

 יחידת דיור מינימלי; ד) שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר

 בינוי ועיצוב אדריכלי בתחום המגרש; ה) תכנית זו כוללת

 הוראות תכנית מפורטת וניתן לקבל היתר בניה לפי תכנית זו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5434, התשס״ה, עמ׳ 4033.

 ומטלון וחלקות 25—28, 128 בגוש 6947, מצפון — חלקי גוש

 6947, חלקות 29, 147, 160, ח״ח 34, 40, 140—143, 146, 151,

 164, 166; חלקי גוש 6948, ח״ח 124,122, 168—193,186,170,

.196 

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות והנחיות

 לשיקום הסביבה ופיתוח מתחם שוק עליה על ידי:

 א) שינוי קווי הבניה וביטול הבינוי המסומן בתכנית

 הראשית: 1) איחוד וחלוקה מחדש של המגרש המיוחד

 והמגרש למבני ציבור המוקצים בתכנית הראשית;

 2) שימור מבנה השוק הקמעונאי הצמוד לרחי עליה,

 התרת בניה בתחומו, מעליו ומתחתיו בהתאם להנחיות

 השימור; 3) שינוי הגובה המותר לבניה במגרש המיוחד

 ל־12 קומות מעל לקומת כניסה, יציע או קומה מפולשת,

 שינוי הגובה המותר לבניה במגרש למבני ציבור

 ל־4 קומות מעל מבנה השוק הקמעונאי; 4) הרחבת

 רחי העליה כולל כל המדרכה עד לחזית מבנה השוק

 הקמעונאי; 5) הרחבת השצ״פ ברחי וולפסון, כך שיכלול את

וועדלחזיתמבנה  כלהמדרכההקיימתוהמסומנת משניצדי

 השוק הקמעונאי; 6) מיקום השפ״פ בתחום המגרש המיוחד

 כך שיגבול בשצ״פ ובשטח למבני ציבור ויהיה בעיקרו גינה

 ציבורית; 7) התרת משרדים מעל קומת הכניסה, והגבלת

 משרדים בקומת הכניסה והיציע; 8) שינוי חלוקת השטחים

 המותרים לבניה בתכליות השונות אשר בתחום המגרש

 המיוחד, ובלי לשנות את סך השטח הכולל המותר לבניה

 במגרש; 9) הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות לבניה

 ל־163 יח״ד, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;

 ב) שינוי בהתאם לסעיפים אלו של חלק מהוראות התכנית

 הראשית; ג) קביעת הוראות לשימור; ד) קביעת הוראות

 לניהול השטחים המשותפים.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי תא/מק/3639״, שינוי מסי 1 לשנת

 2005 של תכניות מפורטות 2401, 2746, 3000, 2651ד, 2774,

 595א, 2414, 1200, גיי; שינוי מסי 2 לשנת 2005 לתמ״מ 1/5

 (מכוח ההסמכה בתמ״מ 1/5).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחנת אלנבי —

 גוש 6939, ח״ח 124; גוש 7446, חלקה 21, ח״ח 1, 24,20—26;

 גוש 7442, חלקה 29, ח״ח 28, 30, 33; גוש 6940, ח״ח 128/2,

 132, 140, 142, 164; גוש 6925, ח״ח 60, 71/2, 82, 93, 94,

 128—130; גוש 7462, ח״ח 25, 26, 28, 29; גוש 7456, ח״ח 9;

 תחנת קרליבך — גוש 7077, חלקה 8, ח״ח 7, 14; גוש 7104,

 חלקות 21, 22, ח״ח 39, 75, 78—81, 105, 113, 223, 254,

 255; גוש 7103, חלקה 116, ח״ח 141; גוש 6941, ח״ח 119,

 137, 139; תחנת יהודית — גוש 7101, ח״ח 1—3; גוש 7104,

 ח״ח 39, 40, 70, 112; גוש 7109, חלקה 273, ח״ח 101, 202,

 255; תחנת שאול המלך — גוש 7106, חלקות 31, 35,

 ח״ח 1, 2, 32, 34, 46, 50, 59; גוש 7102, ח״ח 34 — 38, 48, 54;

 גוש 6110, ח״ח 34, 42, 45; תחנת ארלוזורוב — גוש 6110,

 ח״ח 75, 79—81, 86, 88, 91, 332, 334, 335.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת שטח להרחבת

 תחום תחנת אלנבי מצפון מזרח לשטח התחנה

 שאושר בתמ״מ 1/5 באזור המיועד לבית חניה,

 וקביעת שטח להקמת מיתקנים הנדסיים לצורכי

 התחנה בתחום דרך קיימת ומאושרת ממערב לתחנה;

 ב) קביעת שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור לרכבת

 הקלה ולמיתקניה, שבהם יותרו כניסות ומיתקנים

 הנדסיים לתחנת קרליבך בשטח המיועד לאזור תעסוקה

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1941



 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אור־יהודה—אזור, רח׳ אליהו סעדון 122, אור יהודה,
 טל׳ 5388108—03, ועותק למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, שד׳ מנחם בגין 125,

 תל אביב.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בטבת התשס״ו (12 בינואר 2006)

 שלומית דוטן

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אור־יהודה—אזור

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה בני ברק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בב/מק/3015״, שינוי לתכניות

 מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, בב/255.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳

 גוטמכר 20 — גוש 6192, חלקה ד64.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 3 יחידות דיור מעל
 ל־11 יחידות הדיור המותרות (בתוספת הקלות מאושרות),
 סך הכל 14 יחידות דיור (ד בכל מחצית מגרש), ללא תוספת
 שטחים עיקריים; ב) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן

 היתר.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בב/מק/3015״, שינוי לתכניות

 מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, לתכנית בב/105/ג ולתכנית

 מיתאר מקומית בב/מק/105/אגפים.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳ יגאל

 אלון 18 — גוש 90ד6, ח״ח 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בבינוי לפי הוראות
 תכנית בב/105/ג ובב/מק/105/אגפים, על ידי קביעת בניה
 בקומה א׳ בלבד בכל אגפי הבנין; ב) קביעת הוראות בינוי

 ותנאים למתן היתר.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11, בני ברק, טל׳ 9ד65דד5—03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בטבת התשס״ו (12 בינואר 2006)

 ישכר פרנקנטהל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בני ברק

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שד׳

 בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 דורון ספיר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 קא/מק/105״, שינוי לתכנית מיתאר תממ314.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת אפעל — גוש

 6ד61, חלקה 5ד1.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות תכנית מיתאר
 תקפה בדבר הנחיות עיצוב אדריכלי: החלפת גג רעפים
 לגג קמור מצופה אבץ, בלא שינוי בזכויות הבניה ובגובה

 המותר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמ׳ 119.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו, טל׳ 5311245—
 03, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 תל אביב, רח׳ מנחם בגין 125, תל אביב, טל׳ 32563ד6—03, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 ח׳ בטבת התשס״ו (8 בינואר 2006)

 דוד בריל

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אונו

 מרחב תכנון מקומי אור־יהודה—אזור

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אור־יהודה—אזור ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳

 מאא/מק/ד18א״, שינוי לתכנית מיתאר מפורטת מאא/ד18.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, בפינת
 הרחובות המלכים ושד׳ רבין (שוק גולדמן) — גוש 6505, חלקות
 44, 50, ח״ח 8, 9, 21, 23, 24, 38, 46, 48, 3ד; גוש 6509, חלקה
 40, ח״ח 1, ד3, 39, 41; גוש 6511, ח״ח 1; גוש ד21ד, חלקות 35,

.46 ,39 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי של הוראות לפי תכנית
 מאא/ד18 בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי : 1) שינוי צורת היכר
 בלא שינוי שטחה; 2) שינוי צורת גושי הבנינים; ב) מתן
 אפשרות לחניית רכב פרטי במישור הרחב נוסף על החניה
 התת־קרקעית ובלא שינוי בנספח החניה; ג) ביטול הגבלת

 שעות לטעינה ופריקה.

 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

 1942 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/767ה״, שינוי לתכנית

 חד/767.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה — גוש 10042,

 חלקה 113 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמי 121.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/848יא״, שינוי לתכנית

 חד/848.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה — גוש 10034,

 חלקה 349 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין צדי למבנה קיים;

 ב) הגדלת תכסית קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3290.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728—

 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,

 רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 8616205—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ט בחשון התשס״ו (1 בדצמבר 2005)

 חיים אביטן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חכ/מק/243/א/1״,

 שינוי לתכניות ג/555, מכ/201, מכ/243, מכ/243/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית — גוש 10544,

 ח״ח 41.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יחידות במגרש

 מיחידה אחת ל־2 יח״ד במגרש בלא תוספת שטחי בניה ובלא

 הגדלת מספר המבנים המותרים במגרש.

 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

1943 

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 בי/מק/348/ב״, שינוי לתכניות בי/348, בי/348/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עיריית בת ים —
 גוש 7128, חלקה 273 בשלמותה; גבולות התכנית: בצפון
 — חלקה מסי 271, בדרום — רחי הכרמל, במזרח — רחי הכרמל,

 במערב — רחי ליבורנו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן היתר לבנות קומה נוספת
 על גג הבנין בלא שינוי בזכויות הבניה; ב) הקומה הנוספת

 תשמש לספריה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס״ה, עמי 3877.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בת ים, רחי סטורמה 1, רמת יוסף, בת ים,
 טלי 5556030—03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,
 תל אביב, טלי 7632580—03, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בכסלו התשס״ו (28 בדצמבר 2005)

 שלמה לחיאני

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בת ים

ז חיפה  מחו

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מפורטת מסי חד/מק/811יב״, שינוי לתכנית

 חד/811.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רחי האלון 32

 — גוש 10041, חלקה 252, ח״ח 16, 17.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין צדי (צפוני).

 (2) ״תכנית מפורטת מסי חד/מק/848יד״, שינוי לתכנית

 חד/848.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רחי ירושלים

 — גוש 10034, חלקה 359 בשלמותה, ח״ח 358.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקו בנין צדי; ב) הגדלת

 תכסית קרקע ל־40%.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728—04.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 8616205—04.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 (1) ״תכנית מס׳ הר/מק/5/101״, שינוי לתכניות הר/3/101,

 הר/1002.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳

 הרצל 2 — גוש 6412, חלקה 252.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי של הוראות לפי תכנית

 בדבר בינוי ו/או עיצוב אדריכליים; ב) שינוי חלוקת שטחי

 הבניה המותרים בתכניות, בלא שינוי בסך כל השטח

 הכולל המותר לבניה; ג) הגדלת מספר יחידות הדיור,

 בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד) שינוי

 בקו בנין הקבוע בתכניות; ה) שינוי שטח המגרש בהתאם

 לשטח המגרש בפועל; ו) הרחבת דרך.

 (2) ״תכנית מס׳ הר/מק/41/485״, שינוי לתכניות הר/5/485—

 הר/מק/160/ת/8/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח׳

 הגלעד 10 — גוש 6444, ח״ח 3, 28, 33; מגרש 35 (מתכנית

 הר/5/485).

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת המגרש לשני מגרשי

 מגורים; ב) קביעת הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי;

 ג) קביעת הוראות בדבר שינוי בינוי, טיפוסי בתים; ד)

 שינוי הוראות בדבר קווי בנין; ה) שינוי הוראות בדבר קווי

 בנין לבריכות שחיה.

 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 המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, רח׳
 בני ברית ד, קומה ב׳, הוד השרון 45265, טל׳ 59666דד—09. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז, רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 88444ד9—08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו בטבת התשס״ו (15 בינואר 2006)

 חי אדיב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הוד השרון

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ יד/מק/5040״,

 שינוי לתכנית תרשצ/ד/3/42.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד — גוש ד2ד6,

 ח״ח 5ד2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) אשרור רוחב השביל וגבולותיו

 (חלקה 5ד2), וביטול תרש״צ ד/3/42 בתחום התכנית; ב) קביעת

 רוחב השביל לרוחב של 4 מ׳ בהתאם לתשריט המדידה המהווה

 חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 8136213—04.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 8633448—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו בטבת התשס״ו (15 בינואר 2006)

 כרמל סלע

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חוף הכרמל

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

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

 מסי מק/מכ/189ח״, שינוי לתכניות מכ/189ד, מכ/201.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, שביל
 הטף 22 — גוש 11230, ח״ח 90; מגרש 105.

 עיקרי הוראותהתכנית: א) הקטנת קווי בנין צדיים בגבול עם
 מגרשים 104ו־106 מ־3.50 מיל־3 מי; ב) מתן אפשרות להקמתחניה
 מקורה עד גבול המגרש עם שביל הטף; ג) מתן אפשרות להקמת
 חניה מקורה בקו בנין צדי 3 מי; ד) תוספת קומה (עליית גג) מעל
 2 הקומות המותרות; ד) תוספת יחידת דיור במגרש;
 ה) הגדלת גובה רכס הגג מעל מפלס מרכז המגרש מ־8.5 מי

 ל־9.5 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים

 5455, התשס״ו, עמי 311.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, וכן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר תיקון טעות דפוס

 בהודעה בדבר הפקדת ״תכנית ש/1032״, שפורסמה בילקוט
 הפרסומים 5480, התשס״ו, עמי 1215, בפירוט השטחים הכלולים
 בתכנית, לענין גוש 11307, אחרי ״חלקות 36, 37״, במקום

 ״ח״ח 1״ צריך להיות ״ח״ח 11״.

 שאר הפרטים בלא שינוי.

ז המרכז  מחו

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הוד השרון מופקדות תכניות אלה:

 1944 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ קרית

 השרון, הרחובות שבטי ישראל, שמעון וזבולון — גוש 9903,

 חלקות 18—22 בשלמותן; מגרשים 82—85, 113 בשלמותם

 מתכנית 50ד.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת

 הבעלים.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/50ד/33״, שינוי

 לתכניות נת/400/ד, נת/50ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ׳ זבולון,

 רח׳ הגולן — גוש 9901, חלקות 16, 21—24 בשלמותן;

 מגרשים 330—333, 341 בשלמותם.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת

 הבעלים.

 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 המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ הצורן 3, אזור התעשיה קרית

 ספיר, נתניה, טל׳ 0ד86031 — 09. העתק ההתנגדות יומצא

 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רח׳ מוצקין 91, רמלה, טל׳ 88444ד9—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מס׳ נת/מק/539/ז/1״, שינוי לתכניות נת/100/ש/1, נת/539/א,

 נת/539/ד, נת/400/ד, נת/מק/400/ד/96/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, מרכז העיר,

 רח׳ רם ברוך 23 — גוש 8258, חלקה 40 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יח״ד מ־15 יח״ד

 ל־18 יח״ד; ב) תוספת קומות ממרתף + קומת קרקע + 6

 על עמודים ל־2 קומות מרתף + קומת קרקע חלקית למגורים

 + ד קומות; ג) שינוי לבינוי; ד) שינוי קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמ׳ 502.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה, רח׳ הצורן 3, אזור התעשיה קרית ספיר,

 נתניה, טל׳ 0ד86031—09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, רח׳ מוצקין 91, רמלה, טל׳ 88444ד9—08,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 שמעון שר

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה נתניה

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טל׳ 5391282—03.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שד׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 0ד01ד92—03.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 יד/מק/ד616/א״, שינוי לתכנית יד/ד616.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד — גוש 6692,

234A ש 28ד6, ח״ח 1ד—5ד, 82, 83, 216; מגרש ו ג 5 ;  ח״ח ד

 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יח״ד במגרש מ־58

 יח״ד ל־2ד יח״ד, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;

 ב) שינוי בקווי בנין בהתאם לתכניות הבינוי; ג) הגדלת שטחי

 השירות הנדרשים כדי להגדיל את מספר יחידות הדיור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.2005.ד ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמ׳ ד60.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טל׳ 5391282—

 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 שד׳ הרצל 84, רמלה, טל׳ 0ד01ד92—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בטבת התשס״ו (5 בינואר 2006)

 יוסי בן דוד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר ביטול פרסום

 הודעה בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נס/128״,

 פורסמה בילקוט הפרסומים 1ד54, עמ׳ 926, ובילקוט הפרסומים

 5480, עמ׳ 1216.

 הפרסום המאוחר מבין השניים — בטל.

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת/מק/50ד/32״, שינוי

 לתכניות נת/400/ד, נת/50ד.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1945



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

 דובנוב 4 — גוש 6373, חלקה 1056 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור
 מ־7 יח״ד ל־8 יח״ד בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות
 עיקריות; ב) הקטנת מרווח צד לחדרי גג מ־2 ל־1 בגין

 המבנה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5462, התשס״ו, עמי 607.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/26/563״, שינוי לתכניות

 פת/2000, פת/563.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי

 גוטמן 8 — גוש 6375, חלקה 288 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 3 יח״ד מ־21 יח״ד
 הקיימות בהיתר ל־24 יח״ד בלא הגדלת השטחים
 העיקריים; ב) שינוי בינוי — הקטנת קומת עמודים מפולשת.

 תוספת הדירות תיעשה בחלק מקומת עמודים מפולשת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.9.2003 ובילקוט הפרסומים 5235, התשס״ד, עמי 256.

 (3) ״תכנית מיתאר מסי פת/מק/65/1202״, שינוי לתכניות

 פת/18/1202, פת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רחי קק״ל

 פינת רחי בן יהודה — גוש 6386, חלקה 57 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת יח״ד אחת מ־6 יח״ד
 ל־7 יח״ד בקומה המפולשת גבוהה, ללא שינוי בגובה
 הכללי של הבנין, וללא שינוי בסך כל השטחים למטרות

 עיקריות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.8.2003 ובילקוט הפרסומים 5230, התשס״ד, עמי 78.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השניה 1, פתח תקוה,
 טלי 9052286—03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 יי באלול התשס״ה (14 בספטמבר 2005)

 יצחק אוחיון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה

 מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראש העין ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רנ/מק/78״,

 שינוי לתכנית אפ/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רחי יהודה

 הלוי 58 — גוש 4274, חלקה 99 בשלמותה; מגרש 2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקטנת קו בנין צדי (צפוני)
 מ־4 מי ל־3.88 מי; ב) הקטנת קו בנין צדי (דרומי) מ־4 מי
 ל־3 מי; ג) הגדלת מספר יח״ד בלא הגדלת סך כל השטחים

 למטרות עיקריות; ד) כל ענין שניתן לבקשו כהקלה.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/8/1201ד״, שינוי לתכנית

 פת/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳ ילין 2

 פינת רח׳ חפץ חיים 68 — גוש 6396, חלקה 14 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 5 יח״ד מ־11 יח״ד

 ל־16 יח״ד בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה; ב) תוספת

 קומה + קומה חלקית מ־4 קומות על עמודים + חדר

 על הגג ל־4 קומות על עמודים + קומה 5 חלקית + קומה

 6 חלקית.

 (2) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/81/1232״, שינוי לתכנית

 פת/10/2000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳

 הבורסקאי 13 — גוש 6354, חלקה 2 בשלמותה; מגרש ד2

 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין; ב) שינוי תכסית

 קרקע; ג) העברת שטחים מקומה לקומה — שינוי בינוי.

 (3) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/36/1240״, שינוי לתכנית

 פת/1240.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח׳

 אידלמן ד, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, רח׳ שוימר 8, 10, 12,

 14, 16, רח׳ י״ד הבנים, 38, 40, 42, 44, רח׳ סוטיצקי 1, 2, 3,

 4, 5, 6, רח׳ בגיליבטר 1 — גוש 15ד6, חלקה 19 בשלמותה,

 ח״ח 2ד.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת

 הבעלים; ב) הגדלת שצ״פ.

 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 המקומית

 לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח׳ העליה השניה 1, פתח תקוה,

 טל׳ 9052286—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה,

 רח׳ הרצל 91, רמלה, טל׳ 88444ד9—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מס׳ פת/מק/219/ד1״, שינוי לתכניות

 פת/2000, פת/2000/א, פת/במ/14/2000, פת/מק/13/219.

 1946 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 2 יח״ד מ־6 יח״ד
 ל־8 יח״ד; ב) תוספת של 6% הקלה לתכנון ו־5% למעלית;

 ג) קביעת קווי בנין; ד) הרחבת דרך.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5455, התשס״ה, עמי 314.

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

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז בכסלו התשס״ו (28 בדצמבר 2005)

 מאיר ניצן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמלה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי לה/מק/250/ב/16״,

 שינוי לתכניות לה/250/ב, לה/3/1000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה — גוש 5792,
 ח״ח 13.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת המגרש בלי לשנות
 את שטחו הכולל; ב) שינוי קו בנין קדמי מ־4 מי ל־0 מי;
 ג) שינוי קו בנין צדי מ־4 מי ל־0 מי; ד) שינוי קו בנין אחורי מ־5 מי
 ל־0 מי; ה) שינוי שטח מגרש מינימלי מ־600 מ״ר לשטחים לפי
 טבלת זכויות הבניה; ו) ניוד אחוזי בניה מקומה אי לקומת

 קרקע.

 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 המקומית לתכנון ולבניה רמלה, רחי שמשון הגיבור
 1, רמלה. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 84, רמלה, טלי

.08 — 9270170 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 גי בטבת התשס״ו (3 בינואר 2006)

 יואל לביא

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר עם הוראות
 כמפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר עם

 הוראות כמפורטת מסי רע/מק/430/1״, שינוי לתכנית רע/2000.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה ראש העין, רח׳ שילה 21, ראש העין, טל׳ 289ד900—03.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 88444ד9—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 משה סיני

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה ראש העין

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מס׳ רצ/מק/30/114״,

 שינוי לתכניות רצ/3/114, רצ/1/1/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון,

 רח׳ פיקא 22 — גוש 3939, חלקה 121.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין; ב) העברת

 זכויות בניה מקומות עליונות לקומה התחתונה.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה ראשון לציון, רח׳ הכרמל 20, ראשון לציון, טל׳ דד5ד954—

 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח׳ הרצל 91, רמלה,

 טל׳ 88444ד9—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מס׳

 רצ/מק/32/114״, שינוי לתכניות רצ/3/114 ולתכנית רצ/1/1

 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח׳

 משמר הירדן 20 — גוש 3939, חלקה 138.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1947



 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3296.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 9788444—08,
 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 טי באלול התשס״ה (13 בספטמבר 2005)

 לבנה אלונים

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עמק חפר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מסי עח/מק/1/6/10״,

 שינוי לתכניות עח/200, עח/5/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אביחיל — גוש 8316,

 ח״ח 12; מגרש 7 בשלמותו מתכנית עח/5/10.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית הקרקע
 מ־150 מ״ר ל־188 מ״ר, כולל שטחי שירות לפי מצב קיים;

 ב) הקטנת קו בנין קדמי מ־5 מי ל־4.88 מ״ר לפי מצב קיים;

 ג) הקטנת קו בנין צדדי צפוני מ־3 מי ל־2.89 מי לפי מצב קיים.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טלי 8981661—09.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה,

 טלי 9788466—08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז בטבת התשס״ו (16 בינואר 2006)

 נחום איצקוביץ

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עמק חפר

ז הצפון  מחו

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/31/287״,

 שינוי לתכנית ג/287.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה — גוש 7656,

 חלקה 63; גבולות התכנית: מצפון — רחי יהודה הנשיא, ממערב

 — דרך.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין; ב) תוספת של

 6% שטח עיקרי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5362, התשס״ה, עמי 1245.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה, רחי השוק 6, רעננה, טלי 7610516—09,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08.

 י״ז בטבת התשס״ו(17 בינואר 2006)

 דורון ניב

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה רעננה

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 שד/מק/12/101״, שינוי לתכניות משמ/130(שד), שד/10/101,

 שד/10/101/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור נתן — גוש 8903,

, 6; גוש 8908, ח״ח 1, 6; מגרשים 22A ,41—1 בשלמותם 4  ח״ח , 3

 מתכנית שד/10/101.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמת
 בעלים של מגרשים ובלבד שאין שינוי בשטח הכולל של
 כל ייעוד קרקע; ב) שינוי קווי בנין במגרשי מגורים שמספרם 1
; ג) שינוי בדבר בינוי; ד) הקלה בשטח הבניה עד n A 2 2 4  עד 1

 6% משטח המגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 17.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5326, התשס״ד, עמי 3897.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ת״ד 500, נוה ירק, טלי 9000560—
 03, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 9788444—08, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 גי בכסלו התשס״ו (4 בדצמבר 2005)

 מוטי דלגיו

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה דרום השרון

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

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

 ממ/מק/9130״, שינוי לתכנית ממ/9001.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כוכב יאיר, רחי
 העמק 8 — גוש 8916, חלקה 36 בשלמותה; מגרש 743

 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי ביחס לחניה

 מקורה.

 1948 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מס׳ עפ/מק/גבת/1/90״, שינוי לתכנית

 ג/בת/90.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח׳ השרטט

 — גוש 16698, חלקה 51 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי לכוון דרך

 מס׳ 9 (התרת קירוי מדרכה בקולונדה עד קו 0); ב) קביעת

 קווי בניה; ג) קביעת הוראות תכנוניות לבניית הקולונדה.

 (2) ״תכנית מפורטת מס׳ עפ/מק/2/220״, שינוי לתכניות

 ג/במ/220, עפ/מק/גבת/1/220.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח׳ דוד
 אלעזר — גוש 24ד16, ח״ח 48—55; גוש 25ד16, חלקות 1—14,
 19—31, 33—55, 58, 59, 0ד, 1ד בשלמותן, ח״ח 15—18, 60,32,
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 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח למבנה ציבור.

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ עפ/מק/2/11424״, שינוי לתכנית

 עפ/מק/1/11424.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח׳ השרטט

 — גוש 16698, חלקה 63 בשלמותה, ח״ח 59.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנית בינוי וחלוקה למגרשים.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה, רח׳ יהושע ד4, עפולה, טל׳ 6520344—04.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת,

 טל׳ 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ד׳ בטבת התשס״ו (4 בינואר 2006)

 חביב פרץ

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אצבע הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ אג/מק/034/5952״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא זנגריה — גוש

 14153, חלקה 3 בשלמותה; גוש ד8ד13, ח״ח ד; מגרש 580

 בשלמותו.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15021,

 חלקה 14 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי מ־5 מי

 ל־0 מי לפי מצב קיים.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555—

 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טלי 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 אליהו זיגדון

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי מק/כר/1/4418״, שינוי לתכנית

 ג/4418.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל — גוש 18963,

 חלקה 209 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי של הוראות לפי תכנית

 בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 24.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4041.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/כר/8/11053״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי של הוראות בדבר בינוי;

 ב) שינוי הוראות נספח הבניה לגבי המפלס התחתון של

 המגרש; ג) הגדלת שטח לחניה מקורה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 31.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5406, התשס״ה, עמי 3074.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כרמיאל, שדי קק״ל 100, כרמיאל, טלי 9085681—

 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 קרית הממשלה, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ב בטבת התשס״ו (12 בינואר 2006)

 עדי אלדר

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כרמיאל

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1949



 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה והקטנת קווי בנין

 הקבועים בתכנית.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/27/05״ שינוי לתכנית

 ג/7735.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש

 17572, חלקה 38 בשלמותה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים

 בתכנית.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/115/05״, שינוי לתכנית

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש

 17573, ח״ח 77; מגרש 77/9/2 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה והקטנת קווי בנין

 הקבועים בתכנית.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—04.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ז בטבת התשס״ו (16 בינואר 2006)

 סלאם חאמד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גבעות אלונים

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 חא/מק/1/2005״, שינוי לתכנית ג/12615.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמרת — גוש 18110,

 חלקות 11—13 בשלמותן; גבולות התכנית: 761700/209250.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין צדיים ואחורי

 באזור התעשיה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5449, התשס״ו, עמי 128.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חבל אשר, המועצה האזורית מטה אשר,
 ד״נ גליל מערבי 25206, טלי 9879610—04, וכן במשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה,
 נצרת עילית 17511, טלי 6508503—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 טי בטבת התשס״ו (9 בינואר 2006)

 יהודה שביט

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חבל אשר

 עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין.

 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 המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור,

 טלי 6800077—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת

 עילית, טלי 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ז בכסלו התשס״ו (18 בדצמבר 2005)

 דוד אברהם

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 בב/מק/8״, שינוי לתכנית ג/7381.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירת צבי — גוש

 23066, ח״ח 9, 16, 17; גוש 23067, ח״ח 10.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמה לצורך

 התאמת השטח למגורים ושטח פרטי פתוח; ב) שינוי בקווי

 הבנין ובמידת תכסית הקרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5413, התשס״ה, עמי 3299.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי המקומית לתכנון

 ולבניה בקעת בית שאן, ד״נ עמק בית שאן, טלי 6065864—04,

 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,

 משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ג בחשון התשס״ו (13 בדצמבר 2005)

 יעל שאלתיאלי

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה בקעת בית שאן

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/79/03״, שינוי לתכנית

 ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש

 17570, ח״ח 54, 55; מגרשים 54/3, 54/4, 55/1 בשלמותם.

 1950 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 מק/יז/02/11404״, שינוי לתכניות 11404, 6540.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הושעיה — גוש

 17624, ח״ח 13, 24.

 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטח ציבורי פתוח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,

 טלי 6520038—04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 6508508—04,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה בכסלו התשס״ו (26 בדצמבר 2005)

 שמואל לנקרי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

ז הדרום  מחו

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אשדוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי 3/מק/2156״,

 שינוי לתכנית מפורטת 3/מק/2046, ולתכנית 3/במ/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, סיטי מזרח,

 רחי תש״ח 1 — 11, רחי העצמאות 85, 87 — גוש 2073, ח״ח 2—4,

 84, 99; שטח התכנית: 16.038 דונם.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי מגורים

 ושטחי מסחר ומשרדים במגרשים 20 ו־31, בלא שינוי בסך כל

 היקפי בניה מאושרים; ב) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים

 במגרש 20 על ידי שינוי חלק מהשטח המיועד למגורים לשטח

 למסחר בסך של 270 מ״ר וכן על ידי העברת שטח המיועד

 למגורים בסך של 70 מ״ר ממגרש 20 למגרש 31, ללא שינוי

 בסך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית; ג) ניוד שטחים

 המיועדים לשימושים של חזית מסחרית לקומה אי, במגרש 20,

 בנין 5.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת״ד 28,

 אשדוד, טלי 8545318—08, פקסי 8677810—08. העתק ההתנגדות

 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,

 רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע, טלי 6263795—08.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מק/יז/3ד03/68״,

 שינוי לתכנית 3ד68.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עמק יזרעאל — גוש
 9ד5ד1, ח״ח 10; מגרש 121 בשלמותו.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין צדיים.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טל׳ 6520038—
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית,

 טל׳ 6508508—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 לאה ספיר

 יושבת ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ מק/יז/ד12ד/01״,

 שינוי לתכנית ד12ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבת — גוש 5ד104,
 ח״ח 4; גוש 414ד1, ח״ח 13.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש
 של מגרשים למגורים וזאת על ידי שינוי בקווי בנין:
 קו בנין צדי מ־6 מ׳ ל־3 מ׳, קו בנין אחורי מ־14 מ׳ ל־3 מ׳,
 קו בנין קדמי מ־6 מ׳ ל־4 מ׳; ב) שינוי בתכסית הקרקע מ־15%

 ל־30%.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל, טל׳ 6520038—
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית,

 טל׳ 6508508—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1951



 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 20/מק/3022״, שינוי לתכנית 8/120/02/20א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה בוקר, מדרשת

 בן גוריון — גוש 39023, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לשינוי

 מקום מיתקן הנדסי בתחום השטח הציבורי הפתוח על ידי

 החלפת שטחים במסגרת תכנית איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת

 הבעלים. תוסדר גישה לשנאי באמצעות חלק משטח השצ״פ

 בעל זיקת הנאה לציבור ואפשרות גישה לפריקה וטעינה של

 רכב חברת החשמל במידות 4.04 מי x 5 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בשנת 2005

 ובילקוט הפרסומים 5434, התשס״ה, עמי 4046.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת נגב, מועצה אזורית רמת נגב, ד״נ חלוצה

 85515, טלי 6564129—08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע,

 טלי 6263784—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 די בטבת התשס״ו (4 בינואר 2006)

 שמוליק ריפמן

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת נגב

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שמעונים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2073״, שינוי לתכנית

.4/231/03/7 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ ברור חייל

 — גוש 3099, ח״ח 2—5; גוש 3100, ח״ח 12, 18, 34.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת הבעלים; ב) הרחבת מערך הדרכים; ג) הגדלת

 שטחים ציבוריים פתוחים; ד) שינוי הוראות בדבר בינוי

 או עיצוב אדריכלי; ה) שינוי גודל מגרש לצורך הקמת

 מבנה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2074״, שינוי לתכניות

 31/305/02/7, 7/מק/2049.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעות בר — גוש

 100227/2, חלקה 4; גוש 400149/1, חלקה 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין; ב) שינויים

 בהנחיות לעיצוב אדריכלי; ג) שינויים בהוראות תכנון

 ועיצוב אדריכלי של גגות, מיתקנים טכניים ותשתיות של

 מבנים; ד) שינויים בהוראות חניה; ה) שינויים בהנחיות

 לתשתיות, בריאות הציבור ואיכות הסביבה; ו) שינויים

 בתנאים למתן היתר בניה; ז) הוספת תנאי לקבלת היתר

 לאכלוס.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת

 מס׳ 3/מק/2148״, שינוי לתכניות מפורטות 46/103/03/3,

 103/03/3/ד4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע ג׳,

 רח׳ האדמור מבעל״ז 2—4, 6—9, 11—13, 15—18, 20—22;

 חלקי גושים 2064, 2065, 2464, ח״ח 12, 14, 24, 25, ד2—30;

 שטח התכנית: 23,090 מ״ר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית

 להרחבת הבניה הקיימת על ידי שינויים בקווי הבנין; ב) שינוי

 הבינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 11.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמ׳ 2541.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ט״ו בטבת התשס״ו (15 בינואר 2006)

 יחיאל לסרי

 ממלא מקום יושב ראש הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳

 4/מק/2144״, שינוי לתכנית 4/במ/1/92.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ׳ נווה

 אילן, רח׳ קיסריה 36—48 — גוש 1233, ח״ח 15; גוש 1234,

 ח״ח 20; מגרשים ד2 ו־28 בשלמותם מתכנית 4/במ/1/92.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין קדמי צפוני

 במגרש למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.2005.ד2 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה, עמ׳ 2541.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשקלון, רח׳ הגבורה ד, מרכז נפתי, אשקלון,

 טל׳ 92366ד6—08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע,

 טל׳ 84ד6263—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ה׳ בטבת התשס״ו (5 בינואר 2006)

 רוני מהצרי

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשקלון

 1952 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ד/מק/2065״, שינוי לתכנית

 מפורטת ד/4/232/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שדה צבי
 — גוש 1ד1002, ח״ח 3.

 עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
 הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2005.ד.8 ובילקוט הפרסומים 5421, התשס״ד, עמ׳ 3651.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שמעונים, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 עמיר ריטוב

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שמעונים

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

 חלקה 904 בגוש 3ו62 בע״מ

 (ח״פ 51-032392-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.12.2002, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות אתעו״דמשה אורנשטיין, ממגדל
 עזריאלי 1, קומה 39, תל אביב (בעבר - מרח׳ יהודה הלוי 61,

 תל אביב), למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 משה אורנשטיין, עו״ד, מפרק

 דוד רפאל (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-206190-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד רפאל, מרח׳ הנגב 20,

 יבנה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד רפאל, מפרק

 (3) ״תכנית מפורטת מס׳ ד/מק/5ד20״, שינוי לתכנית

 ד/2/214/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית החינוך, מועצה

ת נגב — גוש 6; חלקי מגרש 1.  אזורית שדו

 עיקרי הוראות התכנית: א) החלפת ייעוד משצ״פ

 למבני ציבור וממבני ציבור לשצ״פ; ב) קביעת קווי בנין;

 ג) שימושים, הנחיות וזכויות בניה למבני ציבור, ללא

 שינוי.

 (4) ״תכנית מפורטת מס׳ ד/מק/6ד20״, שינוי לתכנית

 ד/5/149/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שובה — גוש

 995, חלקות 20, 21; מגרשים 58, 59.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי נקודתי של קווי בנין;

 ב) איחוד וחלוקת מגרשים על ידי החלפת שטחים בין

 חלקות 20 ו־21 (משק 58—59), ללא שינוי בסך הכל של

 השטחים.

 (5) ״תכנית מפורטת מס׳ ד/מק/דד20״, שינוי לתכנית

 ד/1/156/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ עלומים —

 גושים ד84, 858, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי תוואי דרך מאושרת;

 ב) הרחבת דרך ציבורית; ג) שינוי קווי בנין; ד) קביעת גודל

 מגרש מינימלי.

 (6) ״תכנית מפורטת מס׳ ד/מק/8ד20״, שינוי לתכנית

 ד/3/123/03.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ ניר עוז — גוש

 100322, חלקות 9, 29, 31, 32.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות התכנית בדבר

 גודל מגרש שמותר להקים עליו בית.

 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 חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
 ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,

 חוות איבים, ת״ד 50, שדרות, טל׳ 6899696—08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף ד11 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ד/מק/2003״, שינוי לתכנית

 מפורטת ד/בת/25.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשיה שדות

 נגב (עזתה) — גוש 9ד1002, ח״ח 1; מגרשים 618, 619.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 9.10.1998 ובילקוט הפרסומים 02ד4, התשנ״ט, עמ׳ 46ד.

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1953



 סוויפט פרוייקטים ומימון בע״מ

 (ח״פ 51-111645-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.12.2005, התקבלו פה אחד

 החלטות, שאושרו ביום 29.1.2006, על ידי אסיפת נושי החברה,

 בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של רו״ח ארז שפלר,

 אצל משרד רו״ח שרוני שפלר ושות׳, מרח׳ ז׳בוטינסקי 35, ת״ד

 3606, רמת גן, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ארז שפלר, רו״ח, מפרק

 קליין מולד בע״מ

 (ח״פ 51-155871-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22.1.2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 יעקב מולד, ת״ז 004775714, מרח׳ יטקובסקי 27/9, פתח תקוה,

 למפרק החברה.

 יעקב מולד, מפרק

 גל רשתות בע״מ

 (ח״פ 51-307941-8)

 (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, שהתכנסה ביום 24.1.2006, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 דוד זילברברג, ת״ז 067840678, מרח׳ תבור 67, נצרת עילית,

 למפרק החברה.

 דוד זילברברג, מפרק

) בע״מ  תום החזקות ממד(994ו

 (ח״פ 51-205378-6)

 (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

 רמי סופר בע״מ

 (ח״פ 51-335398-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 16.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא לויאן, ממגדלי

 עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 43, תל אביב, למפרק

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גיא לויאן, עו״ד, מפרק

 פלפל אוכל אינטראקטיבי בע״מ

 (ח״פ 51-289479-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.7.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ערן כהן-ציון, מרח׳

 האורנים 9, הוד השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ערן כהן-ציון, עו״ד, מפרק

 טי שילד בע״מ

 (ח״פ 51-361612-8)

 (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, שהתכנסה ביום 19.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס סבח, מרח׳ יעקב צור

 17/9, גבעת משואה, ירושלים, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 פנחס סבח, מפרק

 1954 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 מוסכי אדם בע״מ

 (ח״פ 51-104552-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותי תורגמן, מרח׳ רחבת

 צפת 44, באר שבע, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 רותי תורגמן, מפרקת

 שילדס 1.7. טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-359372-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.5.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נביד שיליאן, ת״ז

 017703612, מרח׳ האוריות 26/19, נס ציונה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 נביד שיליאן, מפרק

 ג.ג. ניהול ומערכות(994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-198715-8)

 (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, שהתכנסה ביום 29.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך הינוך, ת״ז 1961044,

 מרח׳ טשרניחובסקי 45, כפר סבא, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ברוך הינוך, מפרק

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31 בינואר 2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 רו״ח משה הורמן, ת״ז 010411874, מרח׳ ההסתדרות 17, פתח

 תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 משה הורמן, רו״ח, מפרק

 איכות החזקות בקיבוצים בע״מ

 (ח״פ 51-310856-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31 בינואר 2006, לאחר שכל

 בעלי המניות ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21

 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את רו״ח משה הורמן, ת״ז 010411874, מרח׳ ההסתדרות 17,

 פתח תקוה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 משה הורמן, רו״ח, מפרק

 חברה להשקעות של בנק יפת בע״מ

 (ח״פ 52-002372-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליזט שבתאי, שכתובתה

 אצל פולאר השקעות בע״מ, מרח׳ הארבעה 21, תל אביב,

 למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 ליזט שבתאי, מפרקת

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1955



 לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי יונת, ת״ז 024162026,

 משד׳ ההשכלה 44, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איתי יונת, מפרק

 רונן אהרוני, משרד עורכי דין

 (ח״פ 51-330953-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רונן אהרוני, מרח׳

 המסגר 52, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רונן אהרוני, עו״ד, מפרק

 טירת יצחק בן אפרים בע״מ

 (ח״פ 51-017692-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.9.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאוה גרטלר, מרח׳ הזוהר

 39, תל אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 נאוה גרטלר, מפרקת

 נדל״ן לתעשיות טקסטיל כפר-סבא בע״מ

 (ח״פ 51-263128-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד רוית ברעם־מזור,

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006

 אי טי פי שרותי כשרים טכנולוגים בנלאומיים בע״מ

 (ח״פ 51-148292-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ענת דבי, מרח׳

 עקיבא 7, רעננה, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 ענת דבי, עו״ד, מפרקת

 קלינקור בע״מ

 (ח״פ 51-309160-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.1.2006, לאחר

 שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21

 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות

 את לובוב צביק, ת״ז 303811301, מרח׳ הברושים 5/5, כרמיאל,

 למפרקת החברה.
 לובוב צביק, מפרקת

6 בע״מ ו ו  חלקת משנה 3/7ו6 ו26 277 בגוש 0וו6, ו

 (ח״פ 51-024882-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.1.2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 רות ביאנקה גרייצר, ת״ז 026035618, משד׳ העם הצרפתי 62,

 רמת גן, למפרקת החברה.

 רות ביאנקה גרייצר, מפרקת

 הפרוייקט המשולב - שמואל הנביא בע״מ

 (ח״פ 51-116259-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.1.2006, התקבלה החלטה
1956 



 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, לאחר שהוצהר על

 יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים,

 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד

 יורם סמואל, משד׳ רוטשילד 138, תל אביב, למפרק החברה.

 יורם סמואל, עו״ד, מפרק

 עירית בר בע״מ

 (ח״פ 51-251934-9)

 (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, שהתכנסה ביום 10.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא בר, מרח׳ יהונתן 48,

 תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרגא בר, מפרק

 אוליבר הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-283895-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא בר, מרח׳ יהונתן 48,

 תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שרגא בר, מפרק

 גרפיקה פלוס 2002 הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-328674-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.12.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד צביקה הלפגוט,

 מרח׳ אדם הכהן 26, תל אביב, למפרק החברה.
 ד195 צביקה הלפגוט, עו״ד, מפרק

 ממשרד עו״ד שביט בר־און גלאון צין נוב יגור ושות׳, דרך
 בגין 52, מגדל סונול, קומה 20, תל אביב, למפרקת יחידה של

 החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 רוית ברעם־מזור, עו״ד, מפרקת

 הכוון שירותים כלכליים בע״מ

 (ח״פ 51-112618-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.2.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכאל דותן, מרח׳

 רוטשילד 60, כפר סבא, למפרק יחיד של החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מיכאל דותן, עו״ד, מפרק

 א.ר. עדן השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-334601-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.1.2006, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 עו״ד דניאל גפני, ת״ז 035881010 ו/או עו״ד מיכאל ג׳ון הופמן
 שפטלר, ת״ז 011932910, מרח׳ הארבעה 18א, תל אביב 62489,

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

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 דניאל גפני, עו״ד מיכאל גיון ה׳ שפטלר, עו״ד

 מ פ ר ק י ם

 ביו וול בע״מ

 (ח״פ 51-287973-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 לברם סוכנות לביטוח בע״מ

 (ח״פ 51-075759-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם זוהר, מרח׳

 המעפילים 7, רמת השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אברהם זוהר

 יושב ראש האסיפה

 הרבל תמציות צמחים 993ו בע״מ

 (ח״פ 51-186298-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד לביא, מרח׳ בן ציון 39,

 רחובות, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 גד לביא

 יושב ראש האסיפה

 חברת בנייני מורדות כפר עילוט להשכרה ויזמות בע״מ

 (ח״פ 51-242573-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראסם אבו ראס, מכפר

 עילוט, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ראסם אבו ראס

 יושב ראש האסיפה

 תים תעשיות תוכנה בע״מ

 (ח״פ 51-190286-8)

 (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, שהתכנסה ביום 8 בדצמבר 2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה בפירוק מרצון על ידי הנושים של

 החברה, ולמנות את עו״ד אסף לוין, ממשרד עו״ד גולדפרב, לוי,

 ערן ושות׳, מגדל אירופה-ישראל, רח׳ ויצמן 2, תל אביב 64239,

 למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אסף לוין, עו״ד, מפרק

 חברה להשקעות ליפקה ושות׳

 (ח״פ 51-20019-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 13.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלינה ליפקה, מרח׳

 קריניצקי 49, רמת גן, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, לעו״ד משה ליפקה, מרח׳ ויצמן 51, תל אביב, טל׳

 03-6917878, פקס׳ 03-6953434.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 הלינה ליפקה, מפרקת

 החברה לסיינטולוגיה ודיאנטיקה בע״מ

 (ח״פ 51-265390-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר אברהם לוי, מרח׳

 ביאליק 162, חולון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 אמיר אברהם לוי

 יושב ראש האסיפה

 1958 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט קליין, מרח׳ וולפסון

 49, ראשון לציון, למפרק יחיד של החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 רוברט קליין, מפרק

 חן טולדנו בע״מ

 (ח״פ 51-228815-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 12.3.2006, בשעה 19.00, או בתוך 30 ימים מיום

 פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, אצל המפרק, רח׳ דב

 הוז 19, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף חן, מפרק

 יסודות החזקה, אבטחה ונקיון בע״מ

 (ח״פ 51-306588-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 10.4.2006, בשעה 18.00, במשרדי המפרק,

 רח׳ מנחם בגין 23, קומה 27, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 יהושוע וולפסון השקעות ונאמנות בע״מ

 (ח״פ 51-294916-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 23.4.2006, בשעה 10.00, אצל ש׳ פרידמן ושות׳, רח׳

 המרד 25, קומה 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עופר וולפסון, מפרק

1959 

 הוב לי(995ו) בע״מ

 (ח״פ 51-219589-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את זלמן ספקטור, מרח׳ מכבי

 1, נס ציונה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 זלמן ספקטור

 יושב ראש האסיפה

 ניר.א.ד. ייזום וניהול פרוייקטים בע״מ

 (ח״פ 51-296270-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר דיגמי, מרח׳ לאה 13,

 תל אביב, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ניר דיגמי

 יושב ראש האסיפה

 אי בי אר אן אס אינטרנשיונל בע״מ

 (ח״פ 51-355154-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר שני, מרח׳ הזוהר 8ב,

 פתח תקוה, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ניר שני

 יושב ראש האסיפה

 מ.ל.א. (מדרשה ללימודי אנגלית) בע״מ

 (ח״פ 51-094893-8)

 (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

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 על סדר היום: דיון בקבלת החלטה מיוחדת על פירוק

 החברה מרצון ועל מינוי משרד עו״ד גדעון פישר ושות׳, למפרק

 החברה.

 אסתי פישר

 יושבת ראש דירקטוריון

 מ.ב.מ. רעיונות בע״מ

 (ח״פ 51-214247-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור פסח, ת״ז 068100981,

 מרח׳ השזיפים 45א, ת״ד 183, כפר תבור, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 מאור פסח, מפרק

 נכסי לאופר בע״מ

 (ח״פ 51-065589-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל לאופר, ת״ז

 050456821, מרח׳ אנילביץ 70, בני ברק, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גבריאל לאופר, מפרק

 חלקה 60 בגוש 6632 בע״מ

 (ח״פ 51-021359-8)

 (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, שהתכנסה ביום 1.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלום עברון, ת״ז

 027456326, מדרך אבא הלל סילבר 14, רמת גן, טל׳ 03-6139906,

 פקס׳ 03-6139996, למפרק החברה.

 סטודיו יאיר בע״מ

 (ח״פ 51-276673-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30.5.2006, בשעה 17.00, אצל רו״ח יוסי גפני, רח׳

 התע״ש 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יאיר גוז, מפרק

 מוסברג חברה לניהול בע״מ

 (ח״פ 51-316888-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30.5.2006, בשעה 17.00, אצל רו״ח יוסי גפני, רח׳

 התע״ש 4, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 עופר מוסברג, מפרק

 דטה פורט בע״מ

 (ח״פ 51-288245-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לתקנון החברה ולהוראת

 סעיף 63 לחוק החברות, התשנ״ט-1999, כי אסיפה כללית

 מיוחדת של החברה תתכנס ביום 22 באפריל 2006, בשעה

 14.00, במשרד עו״ד גדעון פישר ושות׳, מרכז עזריאלי, מגדל

 משולם, קומה 39, תל אביב 67023.

 על סדר היום: דיון בקבלת החלטה מיוחדת על פירוק

 החברה מרצון ועל מינוי משרד עו״ד גדעון פישר ושות׳, למפרק

 החברה.

 אסתי פישר

 יושבת ראש דירקטוריון

 בינריס בע״מ

 (ח״פ 51-302060-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לתקנון החברה ולהוראת

 סעיף 63 לחוק החברות, התשנ״ט-1999, כי אסיפה כללית

 מיוחדת של החברה תתכנס ביום 22 באפריל 2006, בשעה

 14.00, במשרד עו״ד גדעון פישר ושות׳, מרכז עזריאלי, מגדל

 משולם, קומה 39, תל אביב 67023.

 1960 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006



 טי.די.סי. משאבי מים בע״מ

 (ח״פ 51-312083-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה

לוא-  החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שירי מי

 לוקר, ת״ז 027906536, מרח׳ אבן גבירול 54, תל אביב, למפרקת

 החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שירי מילוא-לוקר, עו״ד, מפרקת

 חייאב הובלות בע״מ

 (ח״פ 51-184381-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.11.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח גד וייל, ת״ז

 003312253, מרח׳ המייסדים 11, נתניה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גד וייל, רו״ח, מפרק

 יעקב ברגר יעוץ כלכלי ופיננסי בע״מ

 (ח״פ 51-239972-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.1.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ברגר, ת״ז 08103988,

 מרח׳ למרחב 120, רמת השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 יעקב ברגר, מפרק

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלום עברון, עו״ד, מפרק

 ע.ב.א.ע.מ. נכסים והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-189976-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון.
 אירית בלוזר

 יושבת ראש האסיפה

 השקעות אקסל בע״מ

 (ח״פ 51-047917-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.12.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח דוד אלעני,

 מרח׳ ז׳בוטינסקי 129, רמת גן 52563, למפרק החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 דוד אלעני, רו״ח, מפרק

 מט״ש שאן בע״מ

 (ח״פ 51-322002-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.2.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שירי מילוא-לוקר,

 ת״ז 027906536, מרח׳ אבן גבירול 54, תל אביב, למפרקת

 החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 שירי מילוא-לוקר, עו״ד, מפרקת

 ילקוט הפרסומים 5496, כ״א בשבט התשס״ו, 19.2.2006 1961



ש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את  כל נושה שי

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 יוחנן פלץ, מפרק

 הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון

 (תיק פש״ר 1488/04)

 שם החייב, תיאורו ומענו: מרדכי גרוסמן, ת״ז 24324139, רח׳

 הכינור 30, פתח תקוה.

 עיסוקו: עורך דין.

 שם הנאמן: עו״ד מוטי קניאל.

 סוג הדיבידנד ואחוזים: ראשון - 13%.

 מוטי קניאל, עו״ד

 הנאמן לביצוע ההסדר

 תיקוני טעויות

 (1) בהרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות),

 שפורסמה בילקוט הפרסומים 5485, התשס״ו, עמ׳ 1370,

 לצד שמו של ליאור כהן, במקום מס׳ זהות ״037337255״

 צ״ל ״037537255״.

 (חמ 3-279)

 (2) באכרזה בדבר החלפת תקן רשמי, שפורסמה בילקוט

 הפרסומים 5461, התשס״ו, עמ׳ 564, במקום ״ת״י 1481 חלק

 1״ צריך להיות ״ת״י 1481״.

 (חמ 3-95)

 תיקון טעות דפוס

 בהסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],

 התשמ״ב-1982, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5448, התשס״ו,

 עמ׳ 97, לענין עבירות קנס לפי צו סדר הדין הפלילי(עבירות קנס

- שמירת הניקיון), התש״ס-2000, ועבירות של ברירת משפט

 לפי צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - שמירת הניקיון),

 התש״ס-2000, ברשימת המוסמכים מהרשות לשמירת הטבע

 והגנים הלאומיים, אחרי ״רועי ארד״ במקום ״ת״ז 03337727״

 צריך להיות ״ת״ז 03337727״.

 הודעת המערכת

 כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)

 (תיקון), התשס״ו-2005, פורסמו בטעות בקובץ התקנות 6447,

 התשס״ו, עמ׳ 249, במקום בילקוט הפרסומים.

 תאג אנד סי בע״מ

 (ח״פ 51-294634-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.2.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דוד גיט, ת״ז

 28036655, ממגדל עזריאלי 1, הבנין העגול, קומה 24, תל אביב

 67021, למפרק החברה.

 בלי לפגוע באמור בפקודה, עוד הוחלט כי המפרק יבצע

 את תפקידו מכוח המינוי ועל פי כל דין בלא קבלת תמורה

 מהחברה; כי כל סמכות הנתונה למפרק לפי הפקודה תהא

 נתונה למפרק; וכי כל ההוצאות וההיטלים הכרוכים בהליכי

 הפירוק מרצון ישולמו מתוך נכסי החברה לפני כל תביעה

 אחרת.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 דוד גיט, עו״ד, מפרק

 אבני ספיניר בע״מ

 (ח״פ 51-338946-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.11.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח יום־טוב רון, מרח׳

 התעשיה 3, ת״ד 4156, רעננה 43654, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יום-טוב רון, רו״ח, מפרק

 אגוד חיילים משוחררים בישראל

 (ע״ר 58-001201-1)

 (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 העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 24.3.2005, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחנן פלץ, מרח׳
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