רשומות

ילקוט הפרסומים
5518

י״ב בניסן התשם״ו

 10באפריל 2006
עמוד

עמוד
הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת
מברז

הודעה ע ל ביטול מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי
2514

כלליים
הודעה בדבר גמר כהונתם של דיינים
המקומיות)ביוב( וחוק בתי דין מינהליים

2514

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית רעננה

2514

הודעה ע ל ביעור רשומות בבתי המשפט

2518

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

2519

2514

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים

2522

2515

ביטול הכרזות ע ל אזורים נגועים במחלת הניוקסל

2524

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

מינוי ממונים ע ל הגביה ופקידי גביה לפי פקודת
המסים )גביה(

2515

למחוז הדרום

2515

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה לפי חוק הרשויות

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים

2517

המקומיות)ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(

הודעה ע ל החלפת יושב ראש ועדת ערר לפי חוק
פיקוח ע ל בתי ספר

2518

הודעה ע ל הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק
הפסיכולוגים

2518

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים

2518
2518

מינוי חברים נוספים לוועדות ערר לפי חוק הרשויות
מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה

הודעה ע ל מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות
מחוזיות לילדים ולנוער

הודעה ע ל הארכת מינוין של ממלאות מקום מנהלים

2518

2524
2525

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

2525

בקשות לפירוק חברות ע ל ידי בית המשפט

2538

הודעות מאת הציבור

2540

הודעה מאת בנק ישראל

2546

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו
מודיעים בזה ,בי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
השירות ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף
9ו לחוק ,למשרת רשם התאגידים במשרד המשפטים ,בתנאי
שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מסי ו ,254מיום כ״ג בתשרי
התשס״ג ) 29בספטמבר  ,(2002כפי שפורסמו בהודעה בדבר
תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי  ,שהרכבה
יהיה כדלקמן:
ו

2

-

המנהל הכללי של משרד המשפטים או נציגו  -יושב
ראש;

-

נציב שירות המדינה או נציגו;

-

עובד מדינה בכיר הבקיא בתחום התאגידים ,שימנה נציב
שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד
המשפטים;

-

איש אקדמיה בעל ידע והיכרות בתחומי המשרה שימנה
המנהל הכללי של משרד המשפטים ,בהתייעצות עם נציב
שירות המדינה;

-

נציג ציבור בעל ידע והיכרות באחד או יותר מתחומי
הפעילות של המשרה הנדונה ,שימנה המנהל הכללי של
משרד המשפטים בהסכמת נציב שירות המדינה.

הודעה בדבד גמד כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים ,התשט״ו955-ו
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט״ו955-ו
)להלן  -החוק( ,אני מודיעה ע ל גמר כהונתו של הרב אליהו
עצור ,ראש אבות בית הדין הרבני האזורי בירושלים ,ביום אי
בניסן התשס״ו) 30במרס  ,(2006עקב פרישתו לגמלאות.
ו

כ״ז באדר התשס״ו) 27במרס (2006
)חמ (3-403
ציפי לבני
שרת המשפטים
ס״ח התשט״ו ,עמי  ;68התשס״ד ,עמי .295
1

הודעה בדבד גמד כהונתו של דיין
לפי חוק הדיינים ,התשט״ו955-ו
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט״ו955-ו
)להלן  -החוק( ,אני מודיעה ע ל גמר כהונתו של הרב שמואל
פלדמן ,אב בית הדין הרבני האזורי בתל אביב ,ביום י״א באדר
התשס״ו )וו במרס  ,(2006עקב פרישתו לגמלאות.
ו

כ״ז באדר התשס״ו) 27במרס (2006
)חמ (3-403
ציפי לבני
שרת המשפטים
ס״ח התשט״ו ,עמי  ;68התשס״ד ,עמי .295
1

י״ט באדר התשם״ו) 19במרס (2006
)חמ (3-274

מינוי חבדים נוספים לוועדות עדד
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ״ב962-ו
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ״ב992-ו

ישראל מימון
מזביר הממשלה
1

2

ם״ח התשי״ט ,עמ׳ .86
י״פ התשם״ג ,עמ׳  400ועמ׳ .712

בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
)ביוב( ,התשכ״ב962-ו )להלן  -החוק( ,וסעיפים  5ו־2ו לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ״ב992-ו  ,ולפי המלצת שר הפנים,
אני ממנה חברים נוספים לוועדות ערר לפי החוק ,כמפורט
להלן:
ו

2

הודעה על הארכת מינוין של ממלאות מקום
מנהלים כלליים

במחוז תל אביב:

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו

יעקב יוסף מושקוביץ ,ת״ז 03708948

מודיעים בזה ,בי בהתאם לםעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו  ,החליטה הממשלה להאריך את
מינוין של ממלאות מקום המנהלים הכללים כמפורט להלן:

פסייה פריידין ,ת״ז 052226008

ו

)ו( מינה טייכר  -ממלאת מקום המנהל הכללי של משרד
המדע והטכנולוגיה ,לתקופה של חודשיים שמיום גי בניסן
התשס״ו )ו באפריל  (2006ע ד יום ד׳ בסיון התשס״ו )ו3
במאי  ,(2006או ע ד למינוי מנהל של קבע ,לפי המוקדם
מביניהם.
) (2עמירה חיים  -ממלאת מקום המנהל הכללי של משרד
החינוך התרבות והספורט ,לתקופה של  3חודשים שמיום
י״א באדר התשס״ו )וו במרס  (2006ע ד יום י״ד בסיון
התשס״ו )0ו ביוני  ,(2006או עד למינוי מנהל של קבע ,לפי
המוקדם מביניהם.

ארנונה אייש ,ת״ז 58ווו0305
במחוז חיפה:
דן דודיוק ,ת״ז 06080246
תוקף המינויים לשלוש שנים.
כ״ט באדר התשס״ו ) 29במרס (2006
)חמ 0ו(3-8
ציפי לבני
שרת המשפטים
1

2

ס״ח התשכ״ב ,עמי .96
ס״ח התשנ״ב ,עמי .90

ב״ט באדר התשם״ו ) 29במרם (2006
)חמ (3-56
ישראל מימון
מזביר הממשלה
1

ם״ח התשי״ט ,עמ׳ .86

2514

ילקוט הפרסומים  ,5340ב׳ בחשון התשם״ה4.11.2004 ,

במשק המדינה)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג-
992ו  ,וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה.

מינוי עוזדי פקיד שומה

2

לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו־ 229לפקודת מס הכנסה
)להלן  -הפקודה( ,אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל,
ששמותיהם מפורטים להלן ,לשמש עוזרי פקיד שומה ע ל פי
סעיפים 45ו50 ,ו ,ו5ו ו־52ו לפקודה:
1

כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006
)חמ 8ו(3-
אהוד אולמרט
שר האוצר
2

יונה גיאת ,ת״ז 66ו055078

ס״ח התשנ״ג ,עמי .10

אורן ויס ,ת״ז 45וו02737
גל דיקשטיין ,ת״ז 220ו39ו03

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

רונית דנאל ,ת״ז 024833709

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה( ,
אני ממנה את גזבר המועצה המקומית אבן יהודה סביון
)להלן  -המועצה( לממונה ע ל הגביה ואת עובדת המועצה,
מיכל קנטור ,ת״ז  ,22055354לפקיד גביה ,לענין גביית ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג992-ו  ,וגביית תשלומי
חובה המגיעים למועצה.
1

דוד בר ,ת״ז 6700544ו0
יוסף ערבאס ,ת״ז 85348ו034
גדי שרון ,ת״ז 867757ו03
עינת נווה ,ת״ז 022354955

2

חמדה גבאי ,ת״ז 023872823
רות אדר ,ת״ז 053352324

כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006

גלינה סבין ,ת״ז 307780965

)חמ 8ו(3-
אהוד אולמרט
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשנ״ג ,עמי .10

נטלי אלטה ,ת״ז 7ו0330804
חליל אבו־יוסף ,ת״ז 3ו0344304
לימור אוחנה ,ת״ז 95וו3ו024

1

הילה אסא ,ת״ז 828809ו03

2

דורית ברוך ,ת״ז 023955206
דנית עמר ,ת״ז 032389264
רון גרסטנפלד ,ת״ז 227ו03223

מינוי ממונה על הגביה

עדי קופל ,ת״ז 443492ו03

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה( ,
אני ממנה את סגנית מנהל מחלקת הגביה בעיריית אור יהודה
)להלן  -העיריה( לממונה ע ל הגביה ,לענין גביית ארנונה
כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,התשנ״ג992-ו  ,וגביית תשלומי
חובה המגיעים לעיריה.
1

שרון שליים ,ת״ז ו03229259
עמיאל ימיני ,ת״ז 024005654
דוד נחמני ,ת״ז 03845362

2

גלית ישראלי ,ת״ז 444292ו03
רויטל רבינוביץ ,ת״ז ו03728079

כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006

יוסף ישועה ,ת״ז 027387778

)חמ 8ו(3-

מיטל כהן )מלכה( ,ת״ז 033770553
צופית שפיקי-חנוכי ,ת״ז 4ו0277925
כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006

1

2

)חמ ו7ו(3-
אהוד אולמרט
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי .120

אהוד אולמרט
שר האוצר
חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46
ס״ח התשנ״ג ,עמי .10

אכדזה בדבד שינוי תקנים דשמיים

1

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים האלה:
ו

לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(  ,אני
ממנה את גזבר המועצה המקומית סביון )להלן  -המועצה(
לממונה על הגביה ואת מנהלת מחלקת הגביה במועצה לפקיד
גביה ,לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
1

ת״י 9ו  -אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון ,מאפריל ,2002
על ידי פרסום גיליון תיקון מסי ו מינואר .2006
1

1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52

חוקי א״י ,כרך בי ,עמי  ;1374ס״ח התשל״ג ,עמי .46

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

2515

ת״י 2ו2ו  -דלתות אש :עמידות אש ,מאוגוסט 988ו וגיליון
תיקון ממאי  ,2003על ידי פרסום גיליון תיקון מסי  2מינואר
.2006
ת״י 2ו2ו חלק ו  -מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן:
דלתות אש סובבות ,ממאי  2003וגיליון תיקון מדצמבר
 ,2004על ידי פרסום גיליון תיקון מסי  2מינואר .2006
ת״י 430ו חלק  - 3יריעות לאיטום גגות :יריעות ביטומן משופר
בפולימרים ,מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים
לא ארוגים ,המיועדות להתקנה בריתוך ,מדצמבר 995ו
וגיליון תיקון מאפריל  ,2003על ידי פרסום גיליון תיקון מסי
 2מינואר .2006

משפתים ,תנורי אפיה ומכשירים דומים ,מיוני  ,2000על
ידי פרסום גיליון תיקון מסי ו ממרס .2006
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל״ו,
עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה ,למעט שינוי תקן
ישראלי ת״י 430ו חלק  ,3אשר תחילתו בתום  60ימים מיום
פרסום אכרזה זו.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכדזה בדבד שינוי תקן דשמי
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי הזה:
ו

ת״י  63חלק ו  -מדי־מים למים קרים  -מי שתיה :מדידת
זרימת מים במובלים סגורים  -דרישות ,ממאי  ,2003על
ידי פרסום גיליון תיקון מסי ו ממרס .2006
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל״ו,
עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006

אכדזה בדבד שינוי תקנים דשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים האלה:
ו

ת״י  - 950מנגנון גלילי להפעלת מנעול חבוי בדלת ,מאוקטובר
987ו ,גיליון תיקון מיולי ו99ו ותיקון טעות מפברואר 992ו,
על ידי פרסום גיליון תיקון מסי  2מינואר .2006
ת״י 548ו  -מזרנים ומגיני ראש למיטות תינוקות ופעוטות,
לעגלות תינוקות ופעוטות ולחפצים ביתיים דומים,
מספטמבר  ,2003ע ל ידי פרסום גיליון תיקון מסי ו מינואר
.2006
ת״י  4007חלק ו  -מיטות קומתיים לשימוש ביתי :דרישות
בטיחות ובדיקות  -דרישות בטיחות ,מאוקטובר 997ו ,על
ידי פרסום גיליון תיקון מסי ו מינואר .2006
גיליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52
1

)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52

אכדזה בדבד שינוי תקן דשמי

1

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי הזה:
ו

אכדזה בדבד שינוי תקן דשמי
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן
הרשמי הזה:
ו

ת״י  - 829בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי בישול נייחים,
1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52

2516

ת״י ו - 72מקררים ומקפיאים חשמליים לשימוש ביתי ,ממרס
998ו וגיליונות תיקון מיוני ו 200וממרס  ,2003ע ל ידי
פרסום גיליון תיקון מסי  3מפברואר .2006
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל״ו,
עמי ו87ו.
1

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95

תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכדזה בדבד החלפת תקנים דשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו

אכדזה בדבד החלפת תקן דשמי

אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים שלהלן:

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו

ו

ת״י 498ו חלק ו  -מיתקני משחקים :דרישות בטיחות כלליות
ושיטות בדיקה ,ממרס ;2003
ת״י 498ו חלק  - 2מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות ,ממרס ;2003
ת״י 498ו חלק  - 3מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למגלשות ,ממרס ;2003
ת״י 498ו חלק  - 4מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה ,ממרס ;2003
ת״י 498ו חלק  - 5מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות ,ממרס ;2003
ת״י 498ו חלק  - 6מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות ולמיתקני נענוע ,ממרס
;2003

אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את התקן
הרשמי שלהלן:
ו

ת״י ו - 85מכל הדחה לאסלה ,מפברואר .2002
במקומו יבוא:
ת״י ו - 85מכל הדחה לאסלה ,ממרס .2006
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95
אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52
1

ת״י 498ו חלק  - 7מיתקני משחקים :מדריך לתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול ,ממרס .2003

אכדזה בדבד החלפת תקנים דשמיים

במקומם יבוא:
ת״י 498ו חלק ו  -מיתקנים משחקים :דרישות בטיחות כלליות
ושיטות בדיקה ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 2מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 3מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למגלשות ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 4מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 5מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 6מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע,
ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 7מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול ,ממרס ;2006
ת״י 498ו חלק  - 8מיתקני משחקים :אתר המשחקים ,ממרס
.2006
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תכנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,2223
התשל״ו ,עמי ו87ו.

לפי חוק התקנים ,התשי״ג953-ו
אני מכריז ,בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג-
953ו  ,כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את התקנים
הרשמיים שלהלן:
ו

ת״י  - 576צינורות פוליוויניל כלורי קשיח למיתקני תברואה
בבנין ,מיולי ו98ו;
ת״י  - 577אביזרים מפוליוויניל כלורי קשיח לצנרת להובלת
שפכים ביתיים ,ממאי 982ו וגיליון התיקון מסי ו מנובמבר
993ו.
במקומם יבוא:
ת״י  576חלק ו  -מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים )קרים
וחמים( בתוך בנינים :פוליוויניל כלורי קשיח )ז0-1ז\?(,
ממרס .2006
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תכנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,2223התשל״ו,
עמי ו87ו.
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-95

1
1

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52

ס״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשנ״ח ,עמי .52

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,
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הודעה על החלפת יושב דאש ועדת עדד
לפי חוק פיקוח ע ל בתי ספר ,התשכ״ט969-ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )14א( לחוק פיקוח
על בתי ספר ,התשכ״ט969-ו  ,ולאחר התייעצות עם שרת
המשפטים ,מיניתי את דן ארבל ,נשיא בית משפט מחוזי ומנהל
בתי המשפט )בדימוס( ,ת״ז  ,008658528ליושב ראש ועדת
הערר  ,במקום שרה פריש ,שופטת בית משפט שלום )בדימוס(.
ו

פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ולנוער ,במחוזות חיפה והצפון,
שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות ,את האנשים כמפורט להלן:
ברשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד
והמתבגר:
ד״ר ליאורה אפשטיין ,ת״ז 30199772
ד״ר ראסם כנאענה ,ת״ז 054836523

2

כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006
)חמ 526ו(3-

2

2

כ״ז בשבט התשס״ו) 27במרס (2006
מאיר שטרית
שר החינוך התרבות והספורט

1

ההודעה ע ל מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות  ,תתוקן
לפי זה.

ס״ח התשכ״ט ,עמי .180
י״פ התשס״ד ,עמי .3569

)חמ (3-230

1

2

הודעה על הדכב ועדת דישום ומענה
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל״ז977-ו

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית רעננה

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק
הפסיכולוגים ,התשל״ז977-ו  ,מיניתי לנציג מועצת
הפסיכולוגים בוועדת הרישום לענין החוק האמור ,את
הפסיכולוגית מיכל פלג ,ת״ז 5ו687ו ,68במקומה של רבקה
בר ואת הפסיכולוגית נורית לוסטיג ,ת״ז 059988ו ,05לממלאת
מקומה.

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל״ה1975-

ו

2

ההודעה ע ל מינוי ועדת רישום ומענה  ,תתוקן לפי זה.
3

כ״ג בשבט התשס״ו ) 21בפברואר (2006
)חמ (3-400

2
3

בהתאם לסמכות לפי סעיף )28א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל״ה1975-
)להלן  -החוק( ,שהואצלה לי  ,נמסרת בזה הודעה כי בישיבת
מליאת מועצת עיריית רעננה מיום כ״ז בחשון התשס״ה )29
בנובמבר  ,(2005נבחרת רונית וינטראוב סגנית ראש עיריית
רעננה לפי סעיף  15לחוק ,במקומו של יואל עזרזר  ,שחדל
מכהונת סגן ראש עיריית רעננה לפי סעיף  (2)25לחוק.
1

2

3

4

יעקב אדרי
שר הבריאות
1

כ״א באדר התשס״ו) 21במרס (2006
)חמ (3-743

ס״ח התשל״ז ,עמי .158
י״פ התשס״ה ,עמי .2400
י״פ התשנ״ז ,עמי  ;5224התשס״ה ,עמי .2400

אוסקר אבורזק
המנהל הכללי של משרד הפנים
1

2

הודעה על ביטול מינוי סגן פסיכיאטד מחוזי

3

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ״א-ו99ו

4

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק טיפול
בחולי נפש ,התשנ״א-ו99ו  ,ביטלתי את מינויו של ד״ר פיוטר
מלב לסגן פסיכיאטר מחוזי במחוז חיפה .
ו

הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם  ,תתוקן
לפי זה.
3

כ״ו באדר התשס״ו ) 26במרס (2006
)חמ (3-658

2

לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט
ובתי דין דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם
של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים( ,התשמ״ו , 1986-אני
מודיע כי בית המשפט לענינים מקומיים תל אביב מבקש לבער
חומר ארכיוני כמפורט להלן:
1

יעקב אדרי
שר הבריאות

3

ס״ח התשל״ה ,עמי .211
י״פ התשל״ט ,עמי .982
י״פ התשס״ד ,עמי .504
י״פ התשס״ד ,עמי .2816

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט

2

1

יעקב אדרי
שר הבריאות
ס״ח התשנ״א ,עמי  ;58התשנ״ה ,עמי .319
י״פ התשנ״א ,עמי  ;3612התשס״ה ,עמי .3060

ס״ח התשנ״א ,עמי .58
י״פ התשנ״ט ,עמי .5125
י״פ התשנ״א ,עמי  ;3612התשס״ו ,עמי .778

) (1תיק שיש בו ברירות קנס או ברירות משפט ,שבהן ניתן גזר
דין כשהקנס שולם ,עד שנת ;2003
) (2תיקי רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים ,עד שנת .2000
מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

הודעה על מינוי חבדים לוועדות פסיכיאטדיות
מחוזיות לילדים ולנועד

י״ט באדר התשס״ו) 19במרס (2006
)חמ (3-82

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ״א-ו99ו
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א לחוק
טיפול בחולי נפש ,התשנ״א-ו99ו  ,מיניתי לחברים בוועדות
ו

1

יהושע פרוינדליך
גנז המדינה
1

ק״ת התשמ״ו ,עמי .1342

ס״ח התשנ״א ,עמי  ;58התשנ״ה ,עמי .319
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ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

הודעה בדבד דישום זכות מטפחים בספד הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו
אני מודיעה בזה כי בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל״ג973-ו  ,רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:
ו

מסי הרישום2575 :
מסי הבקשה :ו3287/0
שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250
שם המטפח :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד.
הגידול והזן :גרברה קמילה.

מסי הרישום2568 :
מסי הבקשה3450/02 :

מסי הרישום2576 :

שם המבקש :משתלת ניר ,ת״ד  ,307כפר הס .40692

מסי הבקשה :ו3288/0

הגידול והזן :פרח שעווה אופק.

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המטפח :ניר ניצן ,כפר הס.

שם המטפח :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד.
מסי הרישום2569 :

הגידול והזן :גרברה זמבלה.

מסי הבקשה/02 :ו345
שם המבקש :משתלת ניר ,ת״ד  ,307כפר הס .40692

מסי הרישום2577 :

שם המטפח :ניר ניצן ,כפר הס.

מסי הבקשה :ו3289/0

הגידול והזן :פרח שעווה מיכל.

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

מסי הרישום2570 :
מסי הבקשה3650/04 :
שם המבקש :משתלת ניר ,ת״ד  ,307כפר הס .40692
שם המטפח :ניר ניצן ,כפר הס.
הגידול והזן :פרח שעווה עדן.
מסי הרישום :ו257
מסי הבקשה/04 :ו365
שם המבקש :משתלת ניר ,ת״ד  ,307כפר הס .40692

שם המטפח :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד.
הגידול והזן :גרברה ארובלה.
מסי הרישום2578 :
מסי הבקשה :ו3290/0
שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250
שם המטפח :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד.
הגידול והזן :גרברה קבנה.

שם המטפח :ניר ניצן ,כפר הס.

מסי הרישום2579 :

הגידול והזן :פרח שעווה עתר.

מסי הבקשה :ו/0ו329

מסי הרישום2572 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

מסי הבקשה3663/04 :

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

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

הגידול והזן :גרברה סולרו.

שם המטפח :גבריאל דנציגר ,ניר צבי.
הגידול והזן :עדעד דנליסאבלו.

מסי הרישום2580 :
מסי הבקשה :ו3295/0

מסי הרישום2573 :
מסי הבקשה3664/04 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

שם המטפח :גבריאל דנציגר ,ניר צבי.

הגידול והזן :גרברה גולית.

הגידול והזן :עדעד דנליסאלאבלו.
מסי הרישום :ו258
מסי הרישום2574 :

מסי הבקשה :ו3296/0

מסי הבקשה3665/04 :
שם המבקש :דנציגר ־ משק פרחים ״דן״ ,משמר השבעה.

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המטפח :גבריאל דנציגר ,ניר צבי.

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

הגידול והזן :עדעד דנליסאדאבלו.

הגידול והזן :גרברה מיסטיק.

1

ס״ח התשל״ג ,עמי .272

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

2519

מסי הרישום2582 :

מסי הרישום2589 :

מסי הבקשה3359/02 :

מסי הבקשה3524/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה פלודנל.

הגידול והזן :גרברה בוגור.

מסי הרישום2583 :

מסי הרישום2590 :

מסי הבקשה3360/02 :

מסי הבקשה3525/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה רודיס.

הגידול והזן :גרברה אסנס.

מסי הרישום2584 :

מסי הרישום :ו259

מסי הבקשה/02 :ו336

מסי הבקשה3526/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה סאנגלו.

הגידול והזן :גרברה ווינטר קווין.

מסי הרישום2585 :

מסי הרישום2592 :

מסי הבקשה3362/02 :

מסי הבקשה3528/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה ויטל.

הגידול והזן :גרברה פנטום.

מסי הרישום2586 :

מסי הרישום2593 :

מסי הבקשה.3363/02 :

מסי הבקשה3529/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה פלולאק.

הגידול והזן :גרברה מונארך.

מסי הרישום2587 :

מסי הרישום2594 :

מסי הבקשה3365/02 :

מסי הבקשה3530/03 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

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

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

הגידול והזן :גרברה פינק ספארקלט.

הגידול והזן :גרברה פלולירו.

מסי הרישום2588 :

מסי הרישום2595 :

מסי הבקשה3523/03 :

מסי הבקשה3630/04 :

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

שם המבקש :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד )על ידי
ירחמיאל ברגנר ,ת״ד  ,9אודים .(42905

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

שם המטפח :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד.

הגידול והזן :גרברה קורניס.

הגידול והזן :גרברה נובנה.
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מסי הרישום2596 :
מסי הבקשה/04 :ו363

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושותי,
ת״ד  ,4060תל אביב 40ו.(6
שם המטפח :ה .סטמקנס ,הולנד.

שם המבקש :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד )על ידי
ירחמיאל ברגנר ,ת״ד  ,9אודים .(42905

הגידול והזן :דיאסטסיה דיאספטיס.

שם המטפח :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד.

מסי הרישום2604 :

הגידול והזן :גרברה דיורללה.

מסי הבקשה5/04 :ו36

מסי הרישום2597 :

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושותי,
ת״ד  ,4060תל אביב 40ו.(6

מסי הבקשה3655/04 :

שם המטפח :ה .סטמקנס ,הולנד.

שם המבקש :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד )על ידי
ירחמיאל ברגנר ,ת״ד  ,9אודים .(42905

הגידול והזן :גאורה גואטאלווי.

שם המטפח :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד.

מסי הרישום2605 :

הגידול והזן :גרברה היטווייב.

מסי הבקשה3584/03 :

מסי הרישום2598 :

שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.

מסי הבקשה3656/04 :

שם המטפח :נילס קלם ,גרמניה.

שם המבקש :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד )על ידי
ירחמיאל ברגנר ,ת״ד  ,9אודים .(42905

הגידול והזן :פלרגוניום קלפ06ו.03

שם המטפח :פיאט שכראורס הולדינג ב.ו ,.הולנד.

מסי הרישום2606 :

הגידול והזן :גרברה פופוב.

מסי הבקשה3585/03 :

מסי הרישום2599 :

שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.

מסי הבקשה3420/02 :

שם המטפח :נילס קלם ,גרמניה.

שם המבקש :פירות ומשתלות בן-דור בע״מ ,ת״ד  ,354יסוד
המעלה 05ו2ו.

הגידול והזן :פלרגוניום קלפ07ו.03

שם המטפח :יוסף בן-דור ,יסוד המעלה.

מסי הרישום2607 :

הגידול והזן :שזיף יפני לייט לאמון.

מסי הבקשה3586/03 :

מסי הרישום2600 :

שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.

מסי הבקשה3568/03 :

שם המטפח :נילס קלם ,גרמניה.

שם המבקש :משתלות חישתיל ,מושב נחלים .49950

הגידול והזן :פלרגוניום קלפווו.03

הגידול והזן :גאורה צירי ברנדי גאוציברה.

מסי הרישום2608 :

שם המטפח :מיכיאו קאטאוקה ,יפן.
מסי הבקשה7/04 :ו36
מסי הרישום :ו260
מסי הבקשה3569/03 :

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד )על ידי ריינהולד כהן
ושותי ,ת״ד  ,4060תל אביב 40ו.(6

שם המבקש :משתלות חישתיל ,מושב נחלים .49950

שם המטפח :ה .סטמקנס ,הולנד.

שם המטפח :מיכיאו קאטאוקה ,יפן.

הגידול והזן :סוטירה סוטקאתרוויהי.

הגידול והזן :גאורה מיי מלודי.
מסי הרישום2609 :
מסי הרישום2602 :

מסי הבקשה8/04 :ו36

מסי הבקשה/03 :ו352

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד )על ידי ריינהולד כהן
ושותי ,ת״ד  ,4060תל אביב 40ו.(6

שם המבקש :ריגינפלנט ב.ו ,.הולנד )על ידי וולף ברגמן וגולר,
ת״ד 352ו ,ירושלים 88ו.(94
שם המטפח :ריגינפלנט ב.ו ,.הולנד.

שם המטפח :ה .סטמקנס ,הולנד.
הגידול והזן :סוטירה סוטקאתראבל.

הגידול והזן :בוגונביליאה ורה פינק.
מסי הרישום0 :ו26
מסי הרישום2603 :

מסי הבקשה9/04 :ו36

מסי הבקשה3509/03 :

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד )על ידי ריינהולד כהן
ושותי ,ת״ד  ,4060תל אביב 40ו.(6
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שם המטפח :ה .סטמקנס ,הולנד.

הודעה בדבד בקשות לדישום זכויות מטפחים

הגידול והזן :סוטירה סוטקאבל.

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו

מסי הרישום :וו26

בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל״ג973-ו )להלן  -החוק( ,אני מודיעה כי החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום
זכויות מטפחים שלהלן -
ו

מסי הבקשה3696/04 :
שם המבקש :אלסנר פאק יונגפפלאנזן דרזדן ,גרמניה )על ידי
דויטשה סאטגוטגשלאפט מ.ב.ה ,.גרמניה(.
שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.

מספר הבקשה3836/05 :

הגידול והזן :פלרגוניום פאקאן.

תאריך הבקשה.25.08.2005 :

מסי הרישום2 :ו26

שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,באמצעות ריינהולד
כהן ושותי ,ת״ד  ,4060תל אביב.

מסי הבקשה3697/04 :

שם המטפח :גיוהאן אוד ,הולנד.

שם המבקש :אלסנר פאק יונגפפלאנזן דרזדן ,גרמניה )על ידי
דויטשה סאטגוטגשלאפט מ.ב.ה,.גרמניה(.

שם הגידול :לובליה.

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.

השם המוצע לזן :לובלילאקה.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח לא עצי ,בגובה  20ס״מ .עלה לא
מגוון ,בצבע ירוק בהיר .פרח יחיד ,בצבע
מיוצר מייחורים.

הגידול והזן :פלרגוניום פאקטינה.
מסי הרישום3 :ו26

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

מסי הבקשה3698/04 :
שם המבקש :אלסנר פאק יונגפפלאנזן דרזדן ,גרמניה )על ידי
דויטשה סאטגוטגשלאפט מ.ב.ה ,.גרמניה(.

מספר הבקשה3865/06 :

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.

תאריך הבקשה.26.1.2006 :

הגידול והזן :פלרגוניום פאקדי.

שם המבקש :יעקב בן יעקב ,מושב סתריה.
שם המטפח :יעקב בן יעקב ,מושב סתריה.

מסי הרישום4 :ו26

שם הגידול :אקסונופון)דשא(.

מסי הבקשה3699/04 :

השם המוצע לזן :ריו.

שם המבקש :אלסנר פאק יונגפפלאנזן דרזדן ,גרמניה )על ידי
דויטשה סאטגוטגשלאפט מ.ב.ה ,.גרמניה(.

תיאור הזן ותכונותיו :עלה ירוק מאורך .פריחה מעטה מאוד
בצורת שיבולת.

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקלאי.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3866/06 :

מסי הרישום5 :ו26

תאריך הבקשה.26.1.2006 :

מסי הבקשה3700/04 :

שם המבקש :דשא יצהר בע״מ ,כפר מונאש.

שם המבקש :אלסנר פאק יונגפפלאנזן דרזדן ,גרמניה )על ידי
דויטשה סאטגוטגשלאפט מ.ב.ה ,.גרמניה(.

שם המטפח :יצהר רז ,כפר מונאש.

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.

שם הגידול :צרגב חד־צדדי)דשא(.

הגידול והזן :פלרגוניום סוורו.

השם המוצע לזן :מאיה.

מסי הרישום6 :ו26

תיאור הזן ותכונותיו :עלה ירוק מאורך .פריחה בצורת
שיבולת.

מסי הבקשה3379/02 :

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם המבקש :סאנטורי פלוורס לימיטד ,יפן )על ידי מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן .(50250

מבקשה מסי  3867/06עד מסי 3868/06

שם המטפח :רויחי טאחיבאנה; קניכי סוזוקי; יאסונורי יומו,
יפן.
הגידול והזן :מאנדוילה סאנמאנדהו.
כ״א באדר התשס״ו ) 21במרס (2006
)חמ ו(3-36

שם המבקש :גיו אינטרנשיונל ,מושב אביחיל ורד אוה ,אנגליה,
על ידי גיו אינטרנשיונל.
תאריך הבקשה.12.2.2006 :
שם המטפח :אוה איזק ,רחובות.

מיכל סגן-כהן
רשמת זכות מטפחים

שם הגידול :תות שדה.
1

2522

ס״ח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמי  ;23התשנ״ו ,עמי .92

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

מספר בקשה3867/06 :

בקשה מסי 3873/06

השם המוצע לזן :רדאוה .129

השם המוצע לזן :טורבו.11127 /

תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
תיאור הזן ותכונותיו :תפרחת מחוץ לנוף .פרי קוני גדול בצבע
העליון של הפרח הלשוני  -כתום  ^ ! A 2 9ן ! בעל דיסק
אדום .מועד הבשלה מוקדם .בלא ניבה שניה.
שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר בקשה3868/06 :
השם המוצע לזן :רדאוה .141

בקשה מסי 3874/06

תיאור הזן ותכונותיו :תפרחת מחוץ לנוף .פרי קוני גדול בצבע
כתום אדום .מועד הבשלה מוקדם .בלא ניבה שניה.

השם המוצע לזן :פינול ה.13066 /

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -אדום ורוד  11138 373בלא
דיסק שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.

מבקשה מסי  3869/06עד מסי 3879/06

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם המבקש :פלוריסט דה קוואקל ב.ו ,.הולנד ,באמצעות מועצת
הצמחים ,ת״ד  ,54בית דגן.

בקשה מסי 3875/06

תאריך הבקשה.12.3.2006 :

השם המוצע לזן :פיקטיאון.12006 /

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

תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -אדום לבן ס 11133 45בעל
דיסק שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.

שם הגידול :גרברה.
בקשה מסי 3869/06
השם המוצע לזן :אוקידוקי.13998 /
תיאור הזן ותכונותיו :צבע צדו העליון של הפרח הלשוני -
צהוב  A9133 ^1בלא דיסק שחור ,קוטר פרח קטן ,מועד
פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3870/06
השם המוצע לזן :ואלי.11709 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס יחיד .צבע צדו העליון
של הפרח הלשוני  -צהוב  1^133 33בעל דיסק שחור ,קוטר
פרח קטן ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3871/06
השם המוצע לזן :גינגר.90241 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -צהוב כתום ס 11133 16בלא
דיסק שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3872/06

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3876/06
השם המוצע לזן :אדבנ ס.10053 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -אדוםA3611133בעל דיסק
שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3877/06
השם המוצע לזן :דיינאסטי. 13827 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -סגול  1^133 1853בעל דיסק
שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מסי 3878/06
השם המוצע לזן :ריל.11674 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -כתום אדום ,מעט יותר כתום
מ ־  1^133 4 0 3בעל דיסק שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד
פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

השם המוצע לזן :אמול ט.13011 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -צהוב  1^133 63בעל דיסק
שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מסי 3879/06
השם המוצע לזן :לאבלינס.11033 /
תיאור הזן ותכונותיו :קרקפת מטיפוס כפול למחצה .צבע צדו
העליון של הפרח הלשוני  -ורוד  1^133 683בלא דיסק
שחור ,קוטר פרח בינוני ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

2523

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש
את התנגדותו לידי דקלה דבי נאור במשרד המועצה לזכויות
מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת״ד  ,30בית דגן
.50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים,
התשל״ד. 1974-

)ו( מושב בית אלעזרי שבתחום המועצה האזורית ברנר;
) (2כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק״מ ממושב בית
אלעזרי.
זי בניסן התשס״ו ) 5באפריל (2006
)חמ 26ו(3-
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

2

כ״ב באדר התשס״ו ) 22במרס (2006
)חמ (3-235
מיכל סגן-כהן
רשמת זכויות מטפחים
2

ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו

ק״ת התשל״ד ,עמי .713

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו  ,אני מבטל את ההכרזה על
האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
ו

ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו  ,אני מבטל את ההכרזה על
האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
2

ו

)ו( קיבוץ ניר דוד שבתחום המועצה האזורית בקעת בית
שאן;
) (2כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק״מ מקיבוץ ניר דוד.

2

)ו( מושב אלקוש שבתחום המועצה האזורית מעלה יוסף;
) (2כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק״מ ממושב אלקוש.
חי בניסן התשס״ו ) 6באפריל (2006
)חמ 26ו(3-
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
1

2

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשס״ו ,עמי .2259

זי בניסן התשס״ו ) 5באפריל (2006
)חמ 26ו(3-

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מחוזית חלקית
למחוז הדדום

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
1

2

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשס״ו ,עמי .2122

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו )להלן  -החוק( ,כי אושרה תכנית
מיתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום ,תמ״מ4/4/ו שינוי מסי 45
 יישוב פרברי יתיר.ו

ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו  ,אני מבטל את ההכרזה על
האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
2

ו

)ו( מושב נבטים שבתחום המועצה האזורית בני שמעון;
) (2כל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3ק״מ ממושב נבטים.
זי בניסן התשס״ו ) 5באפריל (2006
)חמ 26ו(3-
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
1

2

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשס״ו ,עמי .2122

ביטול הכדזה על אזודים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ״ה985-ו  ,אני מבטל את ההכרזה על
האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:
ו

1

2

ס״ח התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשס״ו ,עמי .1888

2524

2

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק .הודעה על
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים ו ,527התשס״ד ,עמי 835ו,
מיום י״ז בשבט התשס״ד ) 9בפברואר .(2004
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים ,שהמועצה
הארצית לתכנון ולבניה אצלה לה את סמכויותיה לפי סעיף
)6א() (3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מסי  ,240מיום כ״ד בתמוז
התשס״ד )3ו ביולי  (2004והחליטה על אישור התכנית.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא אושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית ,מחוז הדרום ,קרית הממשלה,
רחי התקוה  ,4באר שבע ,טלי ו ,08-626379ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רחי קפלן  ,2קרית בין גוריון ,ירושלים,
טלי 556/646ו ,02-670וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום
מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטלי  ,03-5688634בימים אי-הי בשעות 6.00-9.00ו.
מידע נוסף וקטלוג מוצרים מפורט מתפרסם באתר האינרנט של
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

משרד הפנים ,www.moin.gov.il :תחת הכותרת :מרכז מידע
גאוגרפי-תכנוני)בעמוד השער(.
י״ט באדר התשס״ו ) 19במרס (2006
)חמ (3-697
אוסקר אבורזק
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

הודעה בדבד מינוי מנהל אדנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר ע ל קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו976-ו
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו976-ו ,
מינתה מועצת עיריית רמלה בישיבתה מיום חי באדר התשס״ו
) 8במרס  ,(2006את נירית טננבאום ,למנהלת ארנונה לענין
החוק האמור.
ו

כ״ז באדר התשס״ו ) 27במרס (2006
)חמ (3-265
יואל לביא
ראש עיריית רמלה
1

ס״ח התשל״ו ,עמי .252

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבד אישוד תכניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי /6784א״ ,שינוי לתכניות
.6784 ,5/22/2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי נוה
יעקב ,רחי הרב פניזיל  ,3השטח שבין קואורדינטות אורך
 223.300—223.210לבין קואורדינטות רוחב ;638.964 — 638.853
גוש  ,30647חלקה  13במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי בעבור תוספת אגף
בחזית צפונית של בנין קיים לשם הרחבת יח״ד קיימות
בכל הקומות; ב( קביעת בינוי בעבור תוספת בקומת מרתף
במפלס  —2.89לשם הרחבת הדירה שמעל; ג( שינוי קווי
בנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;
ד( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  81מ״ר שטחים
עיקריים; ה( קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.10.2005ובילקוט הפרסומים  ,5452התשס״ו ,עמי .219
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי /7509א״ ,שינוי לתכניות ,5053
במ/5053/א.

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,השטח
הידוע כהר חומה שבדרום מזרח ירושלים על גבול השיפוט
הדרומי של העיר :שטח מדרום לשכי צור באהר לקיבוץ
רמת רחל ,השטח שבין קואורדינטות אורך — 170.500
 172.000לבין קואורדינטות רוחב  ;126.500—124.500חלקי
גוש .30293
עיקרי הוראות התכנית :א( תיקון טעויות סופר בתכנית
 (1 :7509בטבלת זכויות ומגבלות בניה למגורים בסעיף ,14
במגרשים מסי  (2 ;250 ,244 ,241 ,230 ,216בטבלת זכויות
ומגבלות בניה למבני ציבור בסעיף  18במגרש מסי ;535
 (3בטבלת זכויות ומגבלות בניה למוסדות בסעיף מסי 19
במגרש מסי  ;602ב( שינוי הוראות כלליות בתכנית 7509
בסעיף מסי  ,9הוראות ט ,י ,יא ,בדבר הסדרי תנועה ,תכנון,
הפקדת תב״ע וביצוע כביש גישה נוסף על הדרך העירונית
הקיימת )לכיוון מערב( ,כתנאי למתן היתרי בניה ואכלוס.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5419התשס״ה ,עמי .3527
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי 7616״ ,שינוי לתכנית
במ/3456/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי שועפט,
השטח ממערב לדרך רמאללה ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  221.575—221.400ובין קואורדינטות רוחב —635.030
 ;635.800גוש  ,30555חלקות  20—17במלואן ,ח״ח .23 ,22
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות לאיחוד
וחלוקה ללא הסכמת בעלים בתחום מתחם מסי 29
לאיחוד וחלוקה מחדש שנקבע בתכנית במ3456/א;
ב( שינוי במערך ייעודי הקרקע לפי הפירוט הזה :שינוי
ייעוד שטח מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  ,2לשטח
ציבוריפתוחולדרך;ג(קביעתאחוזיהבניההמותרים,מספר
הקומות המרבי ,גובה הבניה המרבי המותר ,קווי הבנין
המרביים המותרים ומספר יחידות הדיור המרבי בכל אחד
משטחי המגרשים החדשים המיועדים לבניה; ד( קביעת
הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח;
ה( התוויית דרכים חדשות.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס״ה ,עמי .2670
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי 8732״ ,שינוי לתכנית .2317
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רחי בית
צפפה 150 ,מי)קו אווירי( מזרחית לכביש  4ו־ 300מי צפונית
לכניסת בית צפפה הדרומית )תנתור( ו־ 250מי )קו אווירי(
מערבית לשכונה העתידית גבעת המטוס ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  219.575—219.525לבין קואורדינטות
רוחב  ;627.000—626.950גוש  ,4חלקה  96במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
 5לאזור מגורים  ;2ב( קביעת הבינויים האלה בשטח:
 (1בקומת מרתף )מפלס  — (—2.75תוספת בניה וחפירת
שטח מילוי לשם יצירת שטח למחסנים;  (2בקומת מרתף
)מפלס  — (—4.50תוספת בניה לשם הרחבת שטחי שירות;
 (3תוספת בניה בקומות קרקע ואי לשם הרחבת יח״ד
קיימות;  (4תוספת קומה בי לשם יצירת שתי יח״ד חדשות;
 (5קירוי חניה בחזית הבנין המזרחית ברעפים ,כל האמור
לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ג( קביעת קווי בנין חדשים לבניה כאמור; ד( הגדלת שטחי
הבניה המרביים בחלקה וקביעתם ל־ 983.7מ״ר ומתוכם
 872.6מ״ר שטחים עיקריים ו־ 111.1מ״ר שטחי שירות;
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ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
לבנין קיים בשטח.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5369התשס״ה ,עמי .1701
) (5״תכנית מיתאר מקומית מסי 9507״ ,שינוי לתכנית .6671
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי בית
חנינה ,רחי בית חנינה החדשה ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  221.025—220.900ובין קואורדינטות רוחב —638.600
 ;638.775גוש  ,30612חלקה  150במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח משטח נוף
פתוח לאזור מגורים  1מיוחד לשטח ציבורי פתוח ולמעבר
ציבורי להולכי רגל; ב( קביעת בינוי לבניית  6בנינים
בחלקה בהתאם לנספח הבינוי; ג( קביעת שטחי בניה
מרביים ,מספר קומות מרבי וקווי בנין מרביים; ד( קביעת
הוראות בגין גדרות להריסה; ה( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ו( קביעת הוראות
בגין איחוד וחלוקה חדשה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס״ה ,עמי .3111
) (6״תכנית מיתאר מקומית מסי 9619״ ,שינוי לתכנית .4893

ו( קביעת בינוי בדירוג בעבור הקמת  5מבנים חדשים,
 2מבנים בחלקה העליון של החלקה המאוחדת ו־ 3מבנים
בחלקה התחתון של החלקה המאוחדת .התפלגות המבנים
בחלקה המאוחדת 4 :מבנים דו־משפחתיים ומבנה
חד־משפחתי; ז( קביעת גובהי המבנים המרביים כמופיע
בנספח מסי  ;1ח( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית;
ט( קביעת התנאים למתן היתר בניה; י( קביעת הוראות
בגין בנינים ,חניון תת־קרקעי ,גדרות ,מדרגות ,שבילים
וחניות; יא( איחוד חלקות.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5453התשס״ו ,עמי .261
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טלי  ,02—6290222וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי  ,02—6296811וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רחי קדושת
אהרון  ,7 ,5שכי קרית בעלזא ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  219.875—219.775לבין קואורדינטות רוחב —633.725
 633.800ע ל פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30299חלקה 72
במלואה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה יהודה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
מי/310/י״ ,שינוי לתכנית מי.200/

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת בניה בבנין מסי  ,1רחי
קדושת אהרון  7—5למטרת הרחבת דיור ותוספת  2יח״ד
חדשות; ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים  2לאזור מגורים
מיוחד; ג( קביעת בינוי בעבור (1 :תוספת בניה בבנין
מסי  1בקומות א ,ב ,ג ,ד ,לשם הרחבת יחידות דיור;
 (2תוספת קומה בבנין מסי  1לשם יצירת  2יח״ד חדשות
והרחבת יח״ד קיימות בקומה שמתחתיה; ד( קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  669מ״ר ,מהם  592מ״ר
שטחים עיקריים ו־ 77מ״ר שטחי שירות; ה( שינוי קווי
הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו( תוספת של  2יחידות
דיור; ז( הגדלת מספר הקומות מ ־  5קומות ל ־  6קומות
מעל מפלס  ;0.00ח( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית;
ט( קביעת תנאים למתן היתר בניה; י( קביעת הוראות בגין
גדר להריסה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לי—און )שריגים(,
השטח שבין קואורדינטות אורך  194.000—193.675לבין
קואורדינטות רוחב  ;620.425—620.000גוש  ,34331חלקות 7—5
במלואן ,ח״ח  ;15גוש  ,34345ח״ח .6

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5452התשס״ו ,עמי .220
) (7״תכנית מיתאר מקומית מסי 10894״ ,שינוי לתכנית /945ז.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רמת מוצא,
רחי המתנחלים בהר ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.000—215.950לבין קואורדינטות רוחב ;633.095 — 633.055
גוש  ,30312חלקות  59 ,58במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד  2חלקות לחלקה אחת
כדי להקים בחלקה המאוחדת מבנן של קוטגיים בדירוג;
ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד; ג( תוספת של
 7יח״ד; ד( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של
 1,819מ״ר מהם  922מ״ר שטחים עיקריים ו־ 897מ״ר שטחי
שירות הכוללים בתוכם שטחי חניון מקורה; ה( שינוי קווי
הבנין וקביעת קווי בנין חדשים כמופיע בנספח מסי ;1
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עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור בתי מלאכה,
תעשיה ואחסנה לאזור מגורים  1מיוחד ,למבנה ציבור ,שטח
למיתקנים הנדסיים ושטחים ציבוריים פתוחים; ב( קביעת
עקרונות בינוי ,פיתוח ודרכי גישה בשטח התכנית; ג( קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח; ד( איחוד
וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים; ה( קביעת מספר יח״ד ל־;92
ה( קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טלי  .02—6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה ,טלי .02—9900888
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טי באדר התשס״ו ) 9במרס (2006
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

מחוז ת ל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
תא3589/״ ,שינוי לתכניות תא ,38/תא.1200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב—יפו —
גוש  ,6922חלקות  16—14במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שיקום האזור והחייאתו ,תוך
שמירה ע ל אופי הבניה ועל המרקם הקיים בשכונת נווה צדק,
כל זאת ע ל ידי :א( שינוי ייעוד הקרקע מאזור לתכנון בעתיד
לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת התכליות הכוללות מגורים,
קביעת זכויות בניה ע ד  ,240%גובה בניה מרבי לא יעלה על
 3קומות  +עליית גג; ג( קביעת הוראות בניה; ד( קביעת הנחיות
עיצוביות לחזיתות ,פתחים ,חומרי גמר ,שיפועי גג וכוי;
ד( קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב; ה( קביעת מערך חניה
והגדרת אופי השימוש בו.
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 ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  .03—7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שדי בן גוריון ,68
תל־אביב—יפו ,טלי .03—5217162
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבד אישוד תכניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי תא/1815/ב״ ,שינוי לתכניות
תא ,600/תא.1815/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב—יפו ,בינוי
המעגל החיצוני של כיכר המדינה — גוש  ,6213חלקות ,271
,1312—1303 ,1299 ,1298 ,896—894 ,558 ,557 ,521 ,520 ,342
— 1354 ,1352 ,1351 ,1349 — 1340 ,1332 ,1331 ,1326—1319
,1388—1386 ,1384—1381 ,1365—1362 ,1360 ,1359 ,1357
,1410 ,1409 ,1407 ,1406 ,1403 ,1402 ,1394 ,1393 ,1391 ,1390
.1430 ,1429 ,1423 ,1422 ,1413 ,1412
עיקרי הוראות התכנית :א( השלמת ניצול חלל היציעים
וקומת הביניים במעגל הבנוי של רחי הי באייר ע ל ידי
תוספת זכויות בניה לשטחים עיקריים ושטחי שירות
בקומות אלה וללא חריגה מקונטור המבנים; ב( התרת
השימושים במרתפים כשטח עיקרי בהתאם לשימושים
המותרים בקומות הקרקע ובקומות הביניים.
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.3.1998ובילקוט הפרסומים  ,4628התשנ״ח ,עמי .2914
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי תא3474/״ ,שינוי לתכניות
תא ,0/תא ,2302/תא ,58/תא.658/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב—יפו ,רחי
חיסין  ,28שדי שאול המלך  — 23 ,21גוש  ,6111ח״ח ,821
 ;858גוש  ,6904חלקה  48במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :חיזוק המורשת האדריכלית
וההיסטורית בעיר תל־אביב—יפו וחיזוק הפעילות העסקית
בה ע ל ידי :א( קביעת בנין לשימור בהגבלות מחמירות
ברחי חיסין  28פינת רחי תרס״ט  ,7איסור הריסת הבנין
וקביעת הוראות שימור ובניה לבנין זה; ב( ביטול יתרת
זכויות בניה בלתי ממומשות במגרש עם הבנין לשימור
המוקנות מתוקף התכניות החלות ע ל המגרש; ג( תוספת
של  1,300מ״ר שטחים עיקריים במרתפים של בנינים
מסחריים מיוחדים במתחם גולדה )המרה של שטחי שירות
בשטחים עיקריים( במסגרת המעטפה הבנויה של המבנים
וללא שינוי הנפח הבנוי.
תכנית זו כוללת הוראות תכנית מפורטת וניתן להוציא
היתר בניה בהתאם לתכנית זו.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3988
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  ,03—7632588וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב—יפו,
טלי  ,03—5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי קא368/״,
שינוי לתכנית תממ/56/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אפעל ,בית אבות
— גוש  ,6177ח״ח  ;168גבולות התכנית :מצפון — חלקה  267עם
הכביש למחלף אלוף שדה; מדרום — חלקה  103בגוש  ,6176חלק
ממתחם בית אבות אפעל ,ממזרח — חלקות ,169 ,166 ,164—162
חלק ממתחם בית אבות אפעל ,ממערב — מרכז סיעודי ,חלקה
 168ושכונת מגורים רמת אפעל.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
אי לשטח למועדון ספורט לצורך הקמת מרכז ספורט ,נופש
ובריאות הכולל בריכת שחיה ושירותים נלווים; ב( שינוי
ייעוד של חלק מהשפ״פ לדרך מוצעת הכוללת חניה מוצעת;
ג( קביעת גבולות וקווי בניה; ד( קביעת שטחים עיקריים
ושטחי שירות; שטחי הבניה המוצעים :סך כל השטח העיקרי
 1,615מ״ר ,מתוכו תת־קרקעי  340מ״ר ,ועל־קרקעי  1,275מ״ר,
סך הכל שטחי שירות  660מ״ר מתוכם  130מ״ר תת־קרקעיים
ו־ 530מ״ר על־קרקעיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב-יפו ,67012
טלי  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אונו ,רח׳ סוקולוב  ,13קרית אונו ,טלי
.03-5356840
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
בי/3/142/א״ ,שינוי לתכניות בי ,142/בי.1/142/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים ,גבולות
התכנית :בין הרחובות יצחק שדה מצפון ורח׳ הקוממיות
ממערב  -גוש  ,7120חלקות  168 ,166במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ושיפור הבינוי ופריסת
המבנים במתחם התכנית ,כל זאת ע ל ידי :א( שינוי הבינוי
באופן שמספר הבנינים יוקטן מ ־  4בנינים ל ־  3בנינים בשטח
התכנית; ב( תוספת של  22יח״ד בתחום התכנית לפי פירוט
זה :תוספת של  8יח״ד בחלקה ) 168מגרש מ3א( ,סך הכל 188
קיים  8 +מוצע =  196יח״ד; תוספת של  14יח״ד בחלקה 166
)מגרש מ - (5סך הכל  84קיים  14 +מוצע =  98יח״ד; ג( תוספת
של  4,040מ״ר שטח בניה עיקרי בחלקה ) 168מגרש מ3א( -
סך הכל  23,000 = 4,040 + 18,960מ״ר; תוספת של  3,100מ״ר
שטח בניה עיקרי בחלקה ) 166מגרש מ - (5סך הכל + 8,400
 11,500 = 3,100מ״ר; ד( תוספת קומות בתחום התכנית עד מספר
מרבי של  25קומות כולל קומה כניסה ובתוספת חדרים על הגג;
ה( שינוי הוראות בדבר תקן החניה  -במקום  2חניות לכל יח״ד
יהיה לא פחות מ־ 1.5חניות לכל יח״ד.
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 ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב-יפו
 ,67012טלי  .03-7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים,
טלי .03-5556030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
ח/1/300/א2/״ ,שינוי לתכניות ח/4/1/ד ,ח/מק ,1/2/300/ח/
/10/1א ,ח/1/300/א ,1/ח ,300/ח/1/300/א ,ח/מק/2/300/ד,
ח/מק ,60/ח/מק.61/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חולון ,שכי קרית
אילון — גוש  ,6868חלקות  33—27 ,25—21במלואן; גוש ,6869
חלקות  120—100 ,98—80 ,73—49 ,47—32במלואן; גוש ,6870
חלקות  116—85 ,72—68 ,66—34 ,23—8במלואן; גוש  ,6871חלקות
 72—56 ,53—45 ,42—9במלואן; גוש  ,6872חלקות ,93—72 ,70—33
 116—111במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :שיפור הבינוי במגרשי בניה
צמודת קרקע בקרית אילון ,ללא שינוי במספר יח״ד לפי
התכניות התקפות ,על ידי :א( מתן אפשרות להרחבת שטח
הבניה העיקרי שלא יעלה ע ל  160מ״ר ,ובתנאי שהתכסית
תהיה בתחום קווי הבנין שנקבעו בתכניות הראשיות; ב( ביטול
הוראות בתכנית הראשית ח/1/300/א ;1/ג( קביעת הוראות
בינוי למבנים צמודי קרקע ועיצוב הרחוב; ד( קביעת 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 ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  .03—7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חולון ,רחי ויצמן  ,58חולון,
טלי .03—5027222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בי באדר התשס״ו ) 2במרס (2006
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבד הכנת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה החליטה בישיבתה מסי  2005009מיום 18.5.2005
על פרסום הודעה לפי סעיף  77לחוק ,ע ל הכנת ״תכנית מסי
חפ/981/ה״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,מושבה גרמנית,
רחי אלנבי פינת שדי בן גוריון — גוש ) 11112רשום( ,חלקות
 ,38 ,19—12ח״ח  ;39גוש ) 10829רשום( ,ח״ח .64
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ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

מטרת התבנית :איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי
פרק גי ,סעיף זי תוך שינוי ייעודים מאזור מגורים כפוף להגבלות
ותנאים מיוחדים ,שטח ציבורי פתוח ,ודרך לאזור שיאפשר
שימושי תיירות ,מגורים ומסחר ,לדרך ושטח ציבורי פתוח
תוך ביטול דרך מאושרת ומתן הוראות בניה במטרה לאפשר
התפתחות המתחם והתאמתו לתבניות המושבה הגרמנית
שבהבנה.
במו בן החליטה הועדה בהתאם לסעיף  78לחוק ,היתרי
הבניה בשטחים הבלולים בהודעה יוצאו בבפוף לאישור
הועדה לשימור של העיר בהתאם להוראות התוספת הרביעית
לחוק התבנון והבניה ובבפוף לתבניות המאושרות ע ל השטח
ובתנאי שיתאימו למטרות תבנית זו ול״תבנית השלד״ למושבה
הגרמנית )מהדורה  ,4ספטמבר  (97שאומצה ע ל ידי הועדה
המקומית בישיבה מסי  ,116מיום  ,14.9.1998ובתנאי שתתקבל
הסבמת בל הבעלים.
תוקף ההודעה שנה מיום ההחלטה.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
חיפה מופקדות תבניות אלה:
) (1״תבנית מפורטת מסי חפ2161/״ ,שינוי לתבניות חפ/718/א,
חפ ,1400/חפ/1/ד ,חפ ,229/חפ/229/ה.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :חיפה ,רח׳ מאפו 15
 גוש  ,10779חלקה  77במלואה.עיקרי הוראות התבנית :א( ביטול חובת בניית שני בנינים;
ב( שינוי קווי בנין; ג( שינוי מייעוד מגורים א׳ למגורים ב׳
עם חזית מסחרית; ד( תגבור זבויות הבניה.
) (2״תבנית מיתאר מפורטת מסי חפ2238/׳׳ ,שינוי לתבניות
חפ/1157/י ,חפ.1400/
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :חיפה ,שבי יזרעאליה,
רחי חניתה  - 48גוש  ,10879חלקה  306במלואה ,ח׳׳ח ,271
 ;308 ,307 ,305גוש  ,10922ח׳׳ח .12
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד הקרקע מאזור
מגורים אי לאזור מגורים מיוחד תוך הגדלת זבויות הבניה
וגובה הבניה המותר ,תוך שינוי קווי הבנין וקביעת הוראות
הבניה להקמת בנין מגורים; ב( שינוי ייעוד הקרקע בח׳ח
 305משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים מיוחד.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תבנית ובן בל הזבאי לבך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי׳ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתבנון
ולבניה חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי .04-8356807
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמבת.
ילקוט הפרסומים  ,5518י׳ב בניסן התשס׳ו10.4.2006 ,

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבד אישוד תכניות מפודטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי חפ/1597/ג״ ,שינוי לתכניות חפ/
/1400יב ,1/חפ/1400/יב ,חפ/1400/שש.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,מרכז
הכרמל בין שדי הנשיא מדרום לרחי מחניים מצפון ובנין
האודיטוריום ממערב — גוש  ,10807ח״ח  ;124גוש ,10809
ח״ח  ;494גוש  ,10909חלקה  25במלואה ,ח״ח .24
עיקרי הוראות התכנית :ע ל תכנית זו יחולו כל ההוראות
של תכנית תכנון עיר חפ1597/א :א( הגדלת שטחי הבניה
בתחום התכנית ב־ 3.350מ״ר נוסף על  5.150מ״ר בתב״ע
חפ/1597/א בעבור מסחר ומשרדים; ב( הגדלת גובה
הבניה ,שינוי קו הבנין וקביעת הוראות בניה ופיתוח.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס״ה ,עמי .2013
) (2״תכנית מפורטת מסי חפ2188/״ ,שינוי לתכנית חפ.1820/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,שכי נוה דוד,
רחי אמציהו המלך — גוש  ,10751חלקות ,25 ,24 ,20—13 ,9
 69 ,62 ,51 ,27במלואן ,ח״ח .160 ,72 ,70 ,61
עיקרי הוראות התכנית :פינוי בניני המגורים הקיימים
במטרה לאפשר התחדשות עירונית ושיקום האזור על
ידי :א( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה של המגרשים;
ב( קביעת זכויות בניה והוראות בניה ופיתוח לפרויקט
בשטחים הכלולים בתכנית; ג( קביעת הסדרי תנועה וחניה
לפרויקט בתחום התכנית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5395התשס״ה ,עמי .2568
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי —8633448
 ,04וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04—8356807וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חדרה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חד1253/״ ,שינוי לתכנית
חד/במ.900/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,בין הרחובות
הבקעה ,גדור ,השומר והשלום — גוש  ,10012ח״ח .14 ,13 ,8—6
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
למגרש מיוחד להקמת בית אבות סיעוד ולשצ״פ; ב( קביעת
הוראות בניה והנחיות בינוי; ג( קביעת הנחיות להסדר גישה
לפרויקט; ד( איחוד מגרשים בבעלות אחת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
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התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04—8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ,רחי הלל יפה  ,9חדרה  ,38100טלי .04—6303113
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי חכ1684/״,
שינוי לתכניות מכ/243/א ,מכ ,243/מכ ,201/ג.555/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית ,מושבה בי,
רחי הנרקיסים — גוש  ,10542חלקה  21במלואה ,ח״ח .19
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה למגרשים המיועדים
למבני מגורים ללא הסכמת בעלים; ב( הוספת שטחים עיקריים
לפי סעיף  14להלן (1 :עריכת טבלת איזון והקצאה;  (2שינוי קו
בנין;  (3הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי; ג( שינוי בהוראות בדבר
גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין; ד( שינוי בהוראות בדבר
צפיפות יח״ד לדונם.
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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04—8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טלי .04—9845213
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טי באדר התשס״ו ) 9במרס (2006
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה — גוש ,7842
ח״ח .18
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
גי עם שטח פרטי פתוח למגורים גי עם חזית מסחרית;
ב( העלאת אחוזי בניה; ג( הקטנת קווי בנין חזיתיים;
ד( שינוי ייעוד ממגורים גי ומשטח פרטי פתוח למפרץ חניה
ולשטח ציבורי פתוח; ה( קביעת קונטור בניה; ו( קביעת הוראות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טייבה ,טייבה  ,40400טלי —7992808
.09
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי טב2884/״ ,שינוי לתכנית טב.13/1111/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה — גוש
 ,8048חלקה  25במלואה ,ח״ח  ;3מגרש  25/3בהתאם לתכנית
טב.13/1111/
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת קומה רביעית;
ב( קביעת קווי בנין בהתאם למצב קיים; ג( הגדלת אחוזי בניה
 38%לקומה ,סך הכל  152%למבנה; ד( קביעת הוראות בניה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5361התשס״ה ,עמי .1191
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טייבה ,טייבה  ,40400טלי  ,09—7992808וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי טב2747/״,
שינוי לתכנית טב.1393/
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נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מודיעין—מכבים—רעות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
מד34/״ ,שינוי לתכניות מד ,2020/מד ,8/מד ,20/מד.21/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין—מכבים—
רעות ,חיבור המסילה למודיעין למסילת ירושלים )קו שער
הגיא( — גוש  ,4639חלקות  90 ,89במלואן ,ח״ח ,44 ,42 ,35 ,34
 ;150 ,146 ,99—91 ,88—83גוש  ,4650חלקות  60—58במלואן,
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

ח״ח  ;57 ,47גוש  ,4967ח״ח  ;21 ,16 ,10—1גוש  ,4970חלקות
 9—7במלואן ,ח״ח  ;104 ,12—10 ,6—3 ,1גוש  ,4971ח״ח ,4—1
 ;18גוש  ,4972חלקות  4 ,2 ,1במלואן ,ח״ח  ;11—5 ,3גוש ,4973
חלקות  41 ,37—22 ,20—13 ,3במלואן ,ח״ח ,40—38 ,21 ,12—4 ,2
 ;42גוש  ,4974חלקות  11 ,10 ,2 ,1במלואן ,ח״ח ;22—12 ,9—3
גוש  ,4975חלקות  35—31במלואן ,ח״ח  ;39—36,30,29 ,17—1גוש
 ,4976חלקות  19—16 ,13—4במלואן ,ח״ח ,27—20 ,15 ,14 ,3—1
 ;35 ,34 ,31גוש  ,4977ח״ח  ;18—16 ,14—12גוש  ,4979ח״ח ;4—1
גוש  ,5750ח״ח .6 ,4 ,3 ,1
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת רצועת מקרקעין למסילת
ברזל בין מסילת מודיעין למסילה לירושלים )קו שער הגיא(,
לרבות לתחנות איסוף נוסעים ולהורדתם; ב( קביעת רוחב
רצועת מסילת הברזל; ג( שינוי ייעודי קרקע לשטח למסילת
ברזל ,לתחנות לאיסוף נוסעים והורדתם ,מיתקני ומבני דרך
ומיתקני תשתית; ד( קביעת הוראות לקווי בנין; ה( מתן אפשרות
להתוויית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת מבני
ומיתקני הדרך ומיתקני התשתית וכל מיתקן אחר שיידרש
להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה; ו( ייעוד שטחים בתחום
התכנית להסדרת ניקוז ,לטיפול נופי ולפתרונות אקוסטיים;
ז( קביעת הוראות להקמת מיתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה )תחנות השנאה( ,מערכת מגע עילי ,מיתקני
השו״ב )שליטה ובקרה( לחשמול ,לתקשורת ולאיתות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מודיעין—מכבים—רעות ,רחי דם
המכבים  ,1מודיעין—מכבים—רעות ,טלי .08—9726045
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 בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי נת4/408/״ ,שינוי לתכניות  ,811/19נת ,7/400/נת,3/408/
נת.5/408/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,נווה איתמר
— גוש  ,8283חלקות  30—6במלואן ,ח״ח  ;32 ,4גוש  ,8284חלקות
 31 ,29—10במלואן ,ח״ח  ;41מגרש  30/1בהתאם לתכנית נת/
.3/408
עיקרי הוראות התכנית :שיני תכנית  118/19שאושרה
ב־ 30.5.1944במטרה לאפשר תוספת מגורים במסגרת השכונה
הקיימת לבניה צמודת קרקע בצפיפות של  2יח״ד לדונם על
ידי :א( שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי למחצה לאזור מגורים
אי; ב( תוספת יח״ד מ־ 2יח״ד ל ־  2דונם ,ל ־  4יח״ד ל ־  2דונם;
ג( קביעת שטח למרתפים; ד( שינוי קווי בנין קדמיים מ־ 10מי
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

ל ־  5מי וצדדיים מ־ 5מי ל־ 3מי ,ומציר מסילת ברזל ל־ 37.5מי;
ה( הגדלת שטחים עיקריים וקביעת שטחי שירות; ו( קביעת
הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5350התשס״ה ,עמי .824
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רחי תל חי  ,8נתניה  ,42439טלי  ,09—8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי פת30/1268/״ ,שינוי לתכניות פת/בת ,37/1232/פת/במ/
 ,17/1268פת ,2/1268/פת ,20/1268/פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,הרחובות
השופט ,ברנדס ,שיפר ,יוסף ספיר ,גולומב ,שלום עליכם,
שלזינגר — גוש  ,6355חלקות —286,283—261,258 ,257,251 —231
,466—446 ,352 ,350 ,348 ,347 ,345—339 ,337—306 ,303—298 ,293
 688—686 ,649—647 ,645—642 ,633—626 ,624 ,588 ,587במלואן,
ח״ח  ;4—2גוש  ,6361ח״ח .12
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים אי
משופר ומאזור מגורים בי משופר לאזור מגורים בי; ב( קביעת
הוראות בניה ,תוספת זכויות בניה והגדלת צפיפויות בגין
איחוד חלקות; ג( קביעת מרפסות שמש )לא מקורות( בחריגה
מקו בנין; ד( הגדלת שטחים לצורכי ציבור לצורך הרחבה
ופריצת דרכים ושטח ציבורי פתוח; ה( קביעת מספר יח״ד כולל
לתכנית בשיעור של  820יח״ד ) 12יח״ד לדונם נטו(; ו( קביעת
שטח לאיחוד וחלוקה בעתיד.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.9.2003ובילקוט הפרסומים  ,5228התשס״ד ,עמי .14
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רחי העליה השניה  ,1פתח תקוה ,49100
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי לה/14/16/ב״ ,שינוי לתכניות גז ,3/16/גז ,14/16/גז.15/16/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמלה — גוש ,4367
ח״ח  ;44 ,41 ,39 ,36גוש  ,4391חלקות  34 ,33 ,31 ,29במלואן,
ח״ח  ;47 ,45 ,35 ,32 ,28 ,27 ,25 ,15גוש  ,4405ח״ח  ;17גוש ,4731
ח״ח  ;9 ,5—3גוש  ,4732ח״ח  ;62 ,60 ,55 ,35 ,34גוש  ,4733ח״ח ;2
גוש  ,4734ח״ח .6 ,5
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עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בתנאים למתן היתרי
בניה ותעודות גמר בתב״ע גז) 14/16/שכונת מגורים ברמלה
ע ל אדמות מושב מצליח(; ב( שינוי בשלבי ביצוע שנקבעו
בתב״ע גז 14/16/ובתב״ע גז) 15/16/שכונת מגורים ברמלה על
אדמות מושב מצליח(.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3998
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמלה ,שדי ויצמן  ,1רמלה  ,72100וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי רע/299/1/ב״,
שינוי לתכניות רע ,185/1/רע ,2000/רע.299/1/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות תקנון לתכנית
שד ,1000/סעיף  4.2המתייחסות למושבים כדלקמן :בחלקה אי:
א( הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות חקלאית בתחום
אזור המגורים בנחלה בהתאם לתכניות מיתאר הארציות,
המחוזיות והמקומיות; ב( קביעת הוראות מפורטות שיאפשרו
פעילות יצרנית ברמת חלקה אי; ג( קביעת הוראות מפורטות
למתן היתר למבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות; ד(
שמירת אופיו הכפרי של המושב ומתן אפשרות לחקלאים
שבו להמשיך בפועלם; ה( צמצום ומזעור מפגעים סביבתיים
וחזותיים במושב; ו( ניצול מושכל של תשתיות הקיימות
במושב.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.6.1998ובילקוט הפרסומים  ,4656התשנ״ח ,עמי .4222
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
דרום השרון ,נוה ירק  ,49945טלי  ,03—9000500וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,הרחובות
מוטה גור ואחוזה — גוש  ,6586חלקה  237במלואה.

הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מסחר
ומשרדים לאזור מגורים גי ,סך הכל  5יח״ד; ב( קביעת זכויות
בניה; ג( קביעת בינוי; ד( קביעת קווי בנין.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גז23/393/״ ,שינוי לתכניות גז/393/א ,גז/393/ב ,גז/393/ג
ומשמ .90

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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי .08—9788444
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רעננה ,רחי השוק  ,6רעננה  ,43604טלי .09—7610516
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיסמך ,רחי
אחיסמך  — 63גוש  ,4765חלקה  3במלואה; מגרש  63בהתאם
לתכנית גז.393/
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרש מסי  63בייעוד
אזור מגורים ביישוב חקלאי לשני מגרשים ,ללא תוספת יח״ד:
א( אזור מגורים ביישוב חקלאי — 663א663 ,ב מגורים; ב( קביעת
הוראות ומגבלות בניה.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5409התשס״ה ,עמי .3126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי
 ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לודים ,רחי טשרניחובסקי  ,1רמלה  ,72444וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התבנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
מסי שד/1000/א2/׳.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :שמושי פל׳ח -
גוש  ,7598ח״ח  ;42 ,41גוש  ,4049חלקות ,40 ,36 ,35 ,29-27 ,10
 108 ,89 ,85 ,70 ,45 ,44במלואן; גוש  ,4050חלקות ,21 ,15 ,8 ,5
 62 ,56 ,52 ,40במלואן; גוש  ,6320חלקה  31במלואה; גוש ,6450
חלקות  79 ,1במלואן; גוש  ,7623חלקה  191במלואה; גוש ,7678
חלקה  94במלואה; גוש  ,7679חלקות  54 ,49 ,35 ,34במלואן;
גוש  ,7744חלקה  82במלואה.
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מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית
מיתאר מקומית מסי בר10/15/״ שינוי לתכניות בר/
 ,1/15בר ,2/15/בר.4/15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת ברנר ,קבוצת
שילר — גוש  ,2645ח״ח .20 ,15 ,12 ,9
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול דרך קיימת וייעוד שטח
לדרך מוצעת; ב( שינוי ייעוד קרקע מדרך קיימת לבניני משק;
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

ג( שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי פתוח ,מאזור מבני משק
וממגורים לדרך מוצעת; ד( שינוי ייעוד קרקע משטח פרטי
פתוח למגורים; ה( שינוי ייעוד קרקע ממגורים לשטח חקלאי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,16505
חלקה  21במלואה ,ח״ח  ;125 ,123 ,27 ,26 ,22 ,20 ,19 ,13 ,12גוש
 ,16578ח״ח .34

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס״ה ,עמי .4214

עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת מרכז מסחרי משולב
משרדים ומגורים; ב( שינוי ייעוד מאזור בניה רגיל לאזור
מגורים מעורב מסחרי; ג( שינוי קווי בנין; ד( שיני תכסית קרקע;
ה( הגדלת גובה ומספר קומות; ו( הגדלת אחוזי בניה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08—9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר ,גבעת ברנר  ,60948וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
טי באדר התשס״ו ) 9במרס (2006
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי .04—6459200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טבריה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג15171/״,
שינוי לתכניות ג ,287/ג.4716/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג15285/״ ,שינוי לתכנית ג.5507/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה — גוש ,15051
חלקה  40במלואה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,17511
ח״ח .29

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לאזור מלאכה ותעשיה זעירה; ב( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
לדרך מוצעת.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות וזכויות בניה
והתוויית דרך גישה; ב( מתן לגיטימציה למצב קיים ע ל ידי:
 (1שינוי בקווי בנין;  (2שינוי בתכסית קרקע;  (3שינוי בגובה
הבנין המרבי; ב( קביעת הוראות בניה חדשות והגדלת אחוזי
בניה במספר קומות.

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  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רחי טבור הארץ ,טבריה,
טלי .04—6739526
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ15537/״ ,שינוי לתכניות
ג ,9000/ג ,392/ג ,10701/ג.11810/

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5442התשס״ה ,עמי .4356
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי  ,04—6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג14771/״ ,שינוי לתכניות תרשצ ,1/02/40/ג/במ,289/
ג/במ ,243/ג ,10278/ג ,10822/תרשצ.1/02/42/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית — גוש
 ,17471חלקה  65במלואה ,ח״ח  ;64 ,47 ,45 ,38 ,32 ,28—23גוש
 ,17531חלקות  94 ,68במלואן ,ח״ח  ;106 ,77גוש  ,17752חלקות
 85 ,83במלואן ,ח״ח  ;94 ,89 ,80גוש  ,17753ח״ח  ;31גוש ,17791
חלקה  57במלואה ,ח״ח .58
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון בינוי מחדש של מבני
ציבור במרכז שכי הר יונה ,ע ל ידי (1 :שינוי ייעוד ממגרש
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למבני ציבור ודיור מוגן לשצ״פ;  (2שינוי ייעוד ממגרש דיור
מוגן למגרשי ציבור;  (3הרחבת דרך במקום מגרש ציבורי
ושצ״פ; ב( קביעת הוראות בניה בתכנית ,כולל הנחיות בינוי
ועיצוב אדריכליים; ג( קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל
דרכים ,תשתיות ושירותים.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5388התשס״ה ,עמי .2333
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת עילית ,נצרת עילית ,טלי  ,04—6478828וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עפולה ,רחי יהושע חנקין  ,47עפולה,
טלי .04—6520344
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עכו

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת

הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עכו מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14514/״ ,שינוי לתכנית
ג.9763/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג15178/״ ,שינוי לתכנית ג.12960/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עכו — גוש ,18022
ח״ח .36 ,27 ,5
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת מבנה מעונות
לסטודנטים; ב( שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים מיוחד,
לאזור מגורים מיוחד — מעונות לסטודנטים; ג( שינוי קווי בנין;
ד( קביעת זכויות ומגבלות בניה; ה( איחוד וחלוקה מחדש.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה עכו ,רחי ויצמן  ,35עכו ,טלי —9956118
.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עפולה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ15734/״ ,שינוי לתכנית
ג/במ.206/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה — גוש ,16741
חלקה  107במלואה ,ח״ח .82
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד ממגורים בי
למגורים גי; ב( קביעת זכויות ותנאים למתן היתר.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עפולה — גוש ,16705
חלקה  116במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה באזור
מגורים גי; ב( התוויית מסגרת תכנונית לבניית דירות גדולות
ומרווחות; ג( שינוי בקווי בנין צדי וקדמי — גזוזטרה  2מי.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5414התשס״ה ,עמי .3355
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עפולה ,רחי יהושע חנקין  ,47עפולה ,טלי ,04—6520344
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
צפת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ13740/״ ,שינוי לתכנית
ג.187/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת ,הר כנען — גוש
 ,13695חלקות  162 ,161 ,79 ,78במלואן ,ח״ח ,272—270 ,189 ,188
.490
עיקרי הוראות התכנית :א( הסדרת ייעודי הקרקע בהתאם
למצב קיים בפועל; ב( פיתוח אזור מלונאות ונופש על ידי
שינוי ייעוד; ג( קביעת זכויות בניה ריאליות בשטח המגורים;
ד( אישור רטרואקטיבי מאזור מגורים לאזור מלונאות; ה( קביעת
הוראות בניה — קביעת צפיפות ,מרווחי בניה וגובה בתים;
ו( קביעת הסדרי גישה וחניה למגרשי המגורים ולמלונאות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה צפת ,רחי ירושלים  ,7צפת ,טלי
.04—6927467
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג13497/״ ,שינוי לתכניות תרש״צ  ,1/05/14ג.3651/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה — גוש
 ,13106חלקות  51—44במלואן ,ח״ח .57 ,53

 .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טלי .04—6800077
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבד אישוד תכניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי ג13485/״ ,שינוי לתכנית
ג.10567/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם — גוש ,10262
חלקות  27 ,26 ,20במלואן ,ח״ח ;35 ,28 ,25 ,24 ,22 ,21
גוש  ,10294ח״ח  ;30—28גוש  ,10296ח״ח .6 ,2 ,1

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח מגורים
מ 4לשטח מגורים בי והקטנת קו בנין המהווה שינוי לתכניות
מג ,3651/ג 7115/ולתרש״צ  ;1/05/14ב( קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראות התכנית :א( ביצוע שינוי במערכת הדרכים;
ב( הקטנת גודל מגרש מינימלי באזור מגורים אי מ־ 450מ״ר
ל־ 400מ״ר; ג( קביעת שינויים בייעוד שטחים ממגורים אי
למגורים גי ,ומשטח למבנה ציבור לדרך ומדרך למגורים;
ד( קביעת הוראות וזכויות בניה.

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5172התשס״ג ,עמי .2026

הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5397התשס״ה ,עמי .2684

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
קרית שמונה ,רחי הרצל  ,37קרית שמונה ,טלי ,04—6942454
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי ג13935/״ ,שינוי לתכניות
ג ,10789/ג ,7025/ג.9915/

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14282/״,
שינוי לתכנית ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש פינה ,כקילומטר
דרומית לקיבוץ איילת השחר וכקילומטר מזרחית לדרך מסי
 ;90נ״צ מרכזי —  ;204900נ״צ צפון —  — 268500גוש ,13809
ח״ח .48 ,38
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת חווה לגידולים ומוצרים
מן החי אורגניים; ב( שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי
מיוחד ושטח לדרך חקלאית; ג( קביעת הוראות בניה למתן
היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם — גוש ,10286
ח״ח .27
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קווי בנין לפי הפירוט הזה:
 (1קו בנין צפוני  2.75מי במקום  3מי;  (2קו בנין מזרחי 2.30
מי במקום  3מי; ב( שינוי הוראות בניה הקבועים בתכנית
ע ל ידי הגדלת מספר קומות מ ־  3קומות ל ־  5קומות,
והגדלת אחוז בניה מ־ 120%ל־ ;203%ג( הגדלת צפיפות
מ־ 4יח״ד ל־ 10יח״ד במגרש.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5347התשס״ה ,עמי .683
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי ג14071/״ ,שינוי לתכניות
ג ,10789/ג.7025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם ,רחי שפרעם
— גוש  ,10282ח״ח  ;87גוש  ,10375חלקה  37במלואה,
ח״ח .23
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת שצ״פ והתוויית דרך גישה
למגרש .23/2—2
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5414התשס״ה ,עמי .3357
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי ג14357/״ ,שינוי לתכנית
ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא ,רחי כפר
מנדא — גוש  ,17573ח״ח .110 ,64—62
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי הבנין הקבועים
בתכנית; ב( העלאת אחוזי בניה מ־ 150%ל־.180%
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הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5441התשס״ה ,עמי .4308
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טלי  ,04—9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טלי .04—6772333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים גולן והגליל העליון

הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג15394/״ ,שינוי לתכניות ג ,4788/ג.11094/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שמורת טבע
— נחל חרמון הרחבה  — 1גוש  ,13265חלקה  4במלואה,
ח״ח  ;10 ,8 ,3גוש  ,13266חלקות 38 ,37 ,34—33 ,13
במלואן ,ח״ח  ;35 ,19 ,16 ,12גוש  ,13341ח״ח ,23 ,12
 ;29—26גוש  ,202000ח״ח  ;2גוש  ,203000ח״ח ;20 ,19 ,7
גוש  ,203008ח״ח .17
עיקרי הוראות התכנית :א( פירוט לפי תכנית ג1068/
נחל חרמון המאושרת בדבר התכליות והשימושים
המותרים בתחומה ובתחום גבול תכנית זו; ב( ייעוד
השטח לשמורת טבע; ג( שמירה ע ל החי ,הצומח והדומם
בתחום שמורות הטבע; ד( הסדרת הביקור בשמורת
נחל חרמון; ה( קביעת ייעוד השטח לייעוד של שמורת טבע;
ו( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע; ז( מתן אפשרות
לבניית מיתקנים לקליטת הקהל.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5453התשס״ו ,עמי .272
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04—6508555ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טלי ,04—6969712
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון,
ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבד הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14239/״ ,שינוי
לתכנית ג.9078/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יאסיף — גוש
 ,18766חלקה  65במלואה ,ח״ח ,66 ,64 ,63 ,57 ,56 ,51 ,50 ,8 ,7
.113—110 ,79 ,71 ,67
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה; ב( הקטנת
קו נסיגה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע ל ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טלי —9912621
.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג13656/״,
שינוי לתכניות תמ״א  ,18תמ״א .22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילבון — גוש ,15412
ח״ח .58 ,45 ,44
עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנה לשירותי דרך.
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 ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
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הודעה בדבד אישוד תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מסי ג15065/״ ,שינוי לתכנית ג.10059/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אליפלט — גוש ,13553
ח״ח .2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח שייעודו
מבני ציבור ומסחר לשטח שייעודו מגורים בי ומבני ציבור;
ב( שינוי ייעוד משטח בניה שלב גי לשטח ציבורי פתוח.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5438התשס״ה ,עמי .4219
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבד ביטול הודעת הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה ע ל הפקדת
״תכנית מפורטת מסי ג13031/״ ,שהודעה ע ל דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה—,1965
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5273התשס״ד ,עמי .1923
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שבי ציון — גוש
 ,19953ח״ח .26 ,25 ,19 ,7 ,4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משצ״פ ,נחל ובית
עלמין לשטח למיתקן הנדסי ודרך הגישה אליו; ב( קביעת
התכליות המותרות בשטח; ג( קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טלי  ,04—9879621בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

לצורך הקמת אמפיתאטרון ,אזור לינת מטיילים ,מסעדה,
מצפור ״שער״ כניסה לפארק; ט( הקצאת שטח מתוך השטח
המיועד ליער טבעי לשימור לצורך הקמת מצפור; י( הצרת דרך
מאושרת מ־ 20מי ל־ 10מי; יא( הצרת דרך מאושרת מ־ 20מי
ל ־  8מי; יב( הקצאת שטח לצורך הקמת חניון קמפינג וחוות
רכיבה.
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 ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי,
טלי  ,04—9879621ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל ,מעונה ,טלי .04—9979659
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ומעלה הגליל
מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ומעלה הגליל

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה חבל אשר ומעלה הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת
מסי ג13710/״ ,שינוי לתכניות תמ״א  ,8תמ״מ  ,2ג.4908/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפונית לנחל כזיב
— גוש  ,18524ח״ח  ;2גוש  ,18607ח״ח  ;1גוש  ,18608חלקות
 19—10 ,8—6במלואן ,ח״ח  ;21 ,20גוש  ,18609חלקה  12במלואה,
ח״ח  ;14 ,13גוש  ,18611חלקות  15—7 ,5—3במלואן ,ח״ח ,2 ,1
 ;16 ,6גוש  ,18612חלקות  15 ,14 ,10 ,8 ,7במלואן ,ח״ח —11 ,9
 ;18—16 ,13גוש  ,18615ח״ח  ;25 ,14 ,13 ,1גוש  ,18616ח״ח ;1
גוש  ,18617חלקות  12—10 ,6—4במלואן ,ח״ח ;15—13 ,9—7 ,3
גוש  ,18618ח״ח  ;18 ,1גוש  ,18677ח״ח  ;6גוש  ,18678חלקות
 24—20 ,18 ,15—12 ,10—6 ,4—2במלואן ,ח״ח ,17 ,16 ,11 ,5 ,1
 ;19גוש  ,18679חלקה  7במלואה ,ח״ח ;23 ,19 ,13 ,11—8 ,6 ,5 ,1
גוש  ,18683ח״ח  ;1גוש  ,19680ח״ח  ;23 ,22 ,10 ,1גוש ,19681
חלקות  8 ,5 ,2 ,1במלואן ,ח״ח .4 ,3
עיקרי הוראות התכנית :א( שמירה ע ל שטחים פתוחים
צפונית לנחל כזיב ,שמירה על אופיים כשטחי מרעה; ב( קביעת
גבולות מדויקים ושימושים עיקריים ליער ,כפירוט/עדכון
לתמ״א  ;22ג( הוספת/הרחבת שטחי יער טבעי לשימור ויער
טבעי לטיפוח ע ל אלה המאושרים לפי תמ״א  ;22ד( הגדרת
הנחיות לתכנון ולפיתוח מערך קליטת הקהל ושהייתו בשטח
הפארק; ה( שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם כאזור יער
לטיפוח/לשימור; ו( שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם
כדרך; ז( שינוי שטחים מאזור חקלאי וייעודם כשמורת טבע;
ח( הקצאת שטח מתוך השטח המיועוד ליער טבעי לטיפוח

ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג11124/״ ,שינוי לתכניות ג ,4797/ג ,5889/ג ,5658/ג,3615/
ג ,9292/ג.512/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,18274ח״ח ,55
 ;60גוש  ,18316ח״ח  ;66 ,64 ,43 ,10 ,1גוש  ,18317חלקות ,31
 43 ,42 ,33במלואן ,ח״ח ,54—50 ,45 ,44 ,41 ,36 ,34 ,32 ,30 ,10—8
 ;59 ,56גוש  ,18318חלקות  1100 ,16 ,1במלואן ,ח״ח ,15 ,4—2
 ;62 ,39 — 34,24,19—17גוש  ,18322חלקות  108,14,11—6במלואן,
ח״ח  ;114 ,106 ,97 ,86—84 ,81 ,79 ,51 ,5—3 ,1גוש ,18326
ח״ח .27 ,26
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד הקרקעות השונות
לדרך; ב( הרחבת קטע הדרך הקיימת לדו־מסלולית בחתך עירוני
ושיפור התוואי הגאומטרי .היישוב שלומי מתוכנן להתרחב עד
 25,000נפש ,משני עברי דרך מסי  ;899הרחבת הדרך נדרשת כדי
לתת מענה נאות הן לתנועה החוצה את שלומי והן לתנועה
העוברת הארצית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.2.2003ובילקוט הפרסומים  ,5159התשס״ג ,עמי .1520
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טלי  ,04—9879621ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ מעלה
הגליל ,מעונה ,טלי  ,04—9979659וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ,משגב ,הגליל המרכזי
ובקעת בית הכרם

הודעה בדבד הפקדת תכנית מפודטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה חבל אשר ,משגב ,הגליל המרכזי ובקעת בית הכרם
מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג12966/״ ,שינוי לתכניות תמ״א
 ,22תמ״א  ,3תמ״א  ,31תמ״מ  ,2ג.6089/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  18500בשלמותו;
גוש  ,18453חלקות  105,104,101,28במלואן ,ח״ח ,70,65,27—25
 ;108 ,99 ,80גוש  ,18454חלקות  61 ,44—35במלואן ,ח״ח ,45 ,25
 ;60 ,47גוש  ,18455חלקות  33 ,24—20במלואן ,ח״ח ,9 ,7 ,6 ,2 ,1
 ;36 ,32 ,29—25 ,19גוש  ,18456חלקות  29—27 ,9 ,4 ,3 ,1במלואן,
ח״ח  ;34—32,30,12—10,7,5,2גוש  ,18458ח״ח  ;50,1גוש ,18459
חלקות ו-8 ,ד-29 ,2ו 52 -48 ,46-34 ,3במלואן; גוש ,18460
חלקה  23במלואה ,ח״ח  ;29 ,28 ,22—18 ,5גוש  ,18503חלקה 3
במלואה ,ח״ח  ;1גוש  ,18504חלקות  13,10—5,3—1במלואן ,ח״ח
 ;11 ,4גוש  ,18505חלקות  17 ,12 ,6—1במלואן ,ח״ח ,13 ,11 ,9—7
 ;16 ,14גוש  ,18506חלקות  10 ,8—3 ,1במלואן ,ח״ח  ;2גוש ,19025
חלקות  62 ,56,55,53,52,50,48—42,40—34,23,19,3—1במלואן,
ח״ח  ;61 ,59 ,54 ,51 ,49 ,41 ,28 ,27 ,22 ,21 ,18—16 ,14גוש ,19026
חלקות ,37 ,34—31 ,28 ,27 ,24 ,23 ,20 ,19 ,16 ,15 ,13—11 ,9 ,6—1
 54—49,46,45,42 ,41,38במלואן ,ח״ח  ;8 ,7גוש  ,19027חלקות ,1
,73 ,72 ,63—59 ,56—47 ,42 ,40—33 ,31 ,23—18 ,16 ,15 ,12 ,11 ,9—6
 114 ,112—110 ,107 ,105 ,98 ,97 ,92 ,91 ,89—84 ,77במלואן ,ח״ח
,104 ,95 ,94 ,90 ,83—78 ,76—74 ,71—64 ,46—43 ,41 ,32 ,30 ,17 ,3 ,2
 ;115 ,113,106גוש  ,19028חלקות ,31—29 ,27—13,11—9,7,6,3,2
 72 ,70 ,68 ,66 ,64 ,62—56 ,48—37במלואן ,ח״ח ,12 ,8 ,5 ,4 ,1
 ;67 ,65 ,63 ,55—49 ,35—32 ,28גוש  ,19029חלקות 41—33 ,31 — 1
במלואן ,ח״ח  ;32גוש  ,19030חלקות  27,14,12—6,2במלואן ,ח״ח
 ;29 ,28 ,26 ,18—15 ,13 ,4 ,3 ,1גוש  ,19031חלקות  36 ,35במלואן,
ח״ח  ;34,2גוש  ,19032חלקות  35—24,22—19 ,15—1במלואן ,ח״ח
 ;36 ,23 ,18—16גוש  ,19033חלקות ,23—21,19,17—15,12 ,10,7,6
 33—31 ,29—26במלואן ,ח״ח  ;30 ,25 ,24 ,20 ,18 ,14 ,11 ,5—1גוש
 ,19034ח״ח  ;64 ,41 ,12 ,8גוש  ,19036חלקות  8 ,2 ,1במלואן ,ח״ח
 ;207 ,206 ,202 ,72 ,71 ,27 ,26 ,14 ,11 ,9 ,7—3גוש  ,19771חלקות ,2
 3במלואן ,ח״ח  ;7—4 ,1גוש  ,19772חלקות  16 ,3 ,2במלואן ,ח״ח
 ;1גוש  ,19773ח״ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( פירוט שטחים לפי תמ״א
 22לשטחי יער ולשטחים חקלאיים; ב( ייעוד שטחים ליער
בר־קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור; ג( הגדרת
מוקדים והתוויית דרכי יער לפיתוח נופש ותיירות ביער; ד(
ייעוד שטחים לשמורות טבע ,הרחבת שמורות טבע קיימות;
ה( הסדרה והקצאה של שטחים בלב היער ,בעבור מיתקנים
הנדסיים של חבי מקורות :קידוחים ,בריכות ,תחנות ודרכי
הגישה אליהם; ו( קביעת התכליות והשימושים המותרים בכל
ייעוד קרקע ,לרבות בשמורות טבע; ז( קביעת הוראות בניה:
היקף בניה מותר במוקדי הפיתוח; ח( שינוי ייעוד מקרקע
חקלאית ליער נטע אדם קיים בשטחים ניוערים בפועל; ט(
שינוי ייעוד מדרך ראשית מוצעת ליער נטע אדם קיים; י(
שינוי מקרקע חקלאית לשטח למיתקן הנדסי; יא( תיאום בין
שטחים פתוחים בתכנית לשטחים בתכנית מסילת הרכבת
עכו—כרמיאל.

בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע ל פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי,
טלי  ,04—9879621ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב ,ד״נ משגב ,טלי  ,04—9990102ולמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עכו ,טלי  ,04—9912621ולמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טלי .04—9580693
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טי באדר התשס״ו ) 9במרס (2006
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבד אישוד תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מסי ד/מק2052/א״ ,שינוי לתכנית מפורטת ד/03/ו5ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ להב  -גוש
ו00223/ו.
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת שטח מגורים קיים ל־28
מגרשים וכן הרחבת דרך ציבורית.
הודעה ע ל הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
.2004ד ,6.ובילקוט הפרסומים 9ו ,53התשס״ד ,עמי .3594
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ג בחשון התשס״ה ) 7בנובמבר (2004
אמיר ריטוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים

בקשות לפירוק חברות ע ל ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
פש״ר /05ו62ו
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת חלקה  49בגוש 38וד בע״מ ,ח״פ
-055293-8ו ,5מרח׳ מקווה ישראל  ,24תל אביב,

והמבקשים :מירב שאבי ,ת״ז ו 0223654ואורי שאבי,
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות ת״ז  - 028430569ע״י ב״כ עו״ד דורון רוזנברג ו/או משה מגן
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,ו/או טל שחר ו/או ילנה וולוובסקי ו/או שלום סימון ו/או
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ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

אמיר גולדפרב ו/או גלדיס ברלין ו/או קרן צמח ו/או חגית
גרוס ,ממגדל לוינשטיין ,דרך פתח תקוה  ,23תל אביב 442ד,6
טלי  ,03-5609090פקס .03-5609080
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום 6.6.2005ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
.5.2006וו בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה ע ל רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו
ביום .20.4.2006
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דודון דוזנבדג ,עו״ד
בא כוח המבקשים

הורנשטיין ,מרח׳ אבן גבירול ו2ו ,ת״ד  ,22242תל אביב 222ו ,6טלי
0ו ,03-52200פקס׳ 9ו05ד.03-52
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום 5.3.2006ו הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
3.6.2006ו בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה ע ל רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 3.00ו
ביום .6.2006ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש׳ הודנשטיין ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

פש״ר 369/06ו
פש״ר 45/06וו

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת גל-שט בע״מ ,ח״פ ד64-ו09ו-ו,5

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת מיראלי בנייה והשקעות בע״מ,
ח״פ 99650-6ו-ו,5

והמבקשת :אדמוב פרוייקטים ) (89בע״מ )בפירוק מרצון(,
ח״פ -3ו4009ו-ו ,5ע״י ב״כ עו״ד יוסי אברהם ,ארד ושותי,
המגדל ,רחי דניאל פריש  ,3תל אביב 33ד ,64טלי ,03-6086899
פקסי ו.03-696380

והמבקשים :שושי חרמץ ואחרים ,ע״י ב״כ עו״ד שחר
אגמון ממשרד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושותי,
מרכז עזריאלי ו ,המגדל העגול ,תל אביב ,טלי 4444ד,03-60
פקסי 4499ד.03-60

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.2.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.4.2006בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.3.2005הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
4.6.2006ו בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה ע ל רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה ע ל רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו
ביום .24.4.2006

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 2.00ו
ביום .4.6.2006

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שחד אגמון ,עו״ד
בא כוח המבקשים

דוד מושביץ ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאד-שבע

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
פש״ר 6/06ו3ו
בענין שרותי השומרים )989ו( אבטחה שמירה ונקיון
בע״מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,לפי ייפוי כוח בתיק בית המ
שפט ,ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין ו/או ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

פש״ר 8/06וו9
בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת אושרית י.ד .לישראל ) (3000בע״מ ,ח״פ
-54ו8ו-28ו,5

2539

והמבקש :איר לים ברמן-סה ,ת״ז  ,309223626ע״י ב״כ עו״ד
ליאור בלקין ,שד׳ רגר  ,28בנין רסקו ,חדר 00ו ,ת״ד ד ,92באר
שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.3.2006הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.6.2006בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 2.00ו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בלקין ליאוד ,עו״ד
בא כוח המבקש

צ.ד.י.ד .אחזקות)ו99ו( בע״מ
)ח״פ ד60204-ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה נושים
נמסרת בזה הודעה ע ל פי סעיף  323לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה של נושי החברה הנ״ל
תתכנס ביום  8במאי  ,2006בשעה 0.30ו ,במשרד עו״ד חת שריד
גרובר ,רח׳ סעדיה גאון  ,24תל אביב ,לשם קבלת החלטה על
פירוקה של החברה.
באסיפה יהיו זכאים להשתתף רק נושים הרשומים כבעלי
חוב בספרי החברה ,או כאלו שיגישו ראיה להנחת דעת
דירקטוריון החברה לחוב הנטען על ידם ,בצירוף תצהיר מאושר
כדין ,לעו״ד אמיר גרובר ,ממשרד עו״ד חת שריד גרובר ,רח׳
סעדיה גאון  ,24תל אביב 35וד.6
נושי החברה יהיו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפת
הנושים בעצמם או באמצעות שלוח מטעמם ,וזאת על פי ייפוי
כוח בכתב חתום בידי נותנו ,ואם נותן ייפוי הכוח הוא תאגיד,
גוף ממשלתי או אחר ,על ידי מורשי החתימה ,בתאגיד או בגוף,
לפי הענין ,בצירוף אישור ע ל זכאותם לחייב את התאגיד או
הגוף ,אשר יימסר לעו״ד אמיר גרובר בכתובת הנ״ל ,לא יאוחר
מ־ 48שעות לפני מועד כינוס אסיפת הנושים.
אמיד גדובד ,עו״ד

הודעות אלה מתפדסמות באחדיות המודיעים ואין
בפדסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בא כוח דירקטוריון החברה

נאופדם ציוד דפואי 987ו בע״מ
אגדותים יועצים בע״מ

)ח״פ 24826-2ו-ו(5

)ח״פ ו-ו0249ו-ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ע ל פי סעיף  323לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה של נושי החברה הנ״ל
תתכנס ביום  8במאי  ,2006בשעה 0.00ו ,במשרד עו״ד חת שריד
גרובר ,רח׳ סעדיה גאון  ,24תל אביב ,לשם קבלת החלטה על
פירוקה של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,28.5.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,בשעה 0.00ו ,אצל רו״ח ז׳יטניצקי וינשטין
ושות׳ ,בית טויוטה ,רח׳ יגאל אלון  ,65תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה בדבד כינוס אסיפה נושים

באסיפה יהיו זכאים להשתתף רק נושים הרשומים כבעלי
חוב בספרי החברה ,או כאלו שיגישו ראיה להנחת דעת
דירקטוריון החברה לחוב הנטען על ידם ,בצירוף תצהיר מאושר
כדין ,לעו״ד אמיר גרובר ,ממשרד עו״ד חת שריד גרובר ,רח׳
סעדיה גאון  ,24תל אביב 35וד.6
נושי החברה יהיו רשאים להשתתף ולהצביע באסיפת
הנושים בעצמם או באמצעות שלוח מטעמם ,וזאת על פי ייפוי
כוח בכתב חתום בידי נותנו ,ואם נותן ייפוי הכוח הוא תאגיד,
גוף ממשלתי או אחר ,על ידי מורשי החתימה ,בתאגיד או בגוף,
לפי הענין ,בצירוף אישור ע ל זכאותם לחייב את התאגיד או
הגוף ,אשר יימסר לעו״ד אמיר גרובר בכתוב הנ״ל ,לא יאוחר
מ־ 48שעות לפני מועד כינוס אסיפת הנושים.
אמיד גדובד ,עו״ד
בא כוח דירקטוריון החברה

2540

שמעון זייטניצקי ,רו״ח ,מפרק

מ.ד .מאפה בע״מ
)ח״פ -234282-5ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.4.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,גילה אהרון ,רח׳ רובין ,25
רמות ד׳ ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גילה אהדון ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

מאפית גיל בע״מ

אנטיגונוס איש סוכו בע״מ

)ח״פ (51-271738-0

)ח״פ 04-6ד8דו-ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.4.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר מביניהם ,במשרדי המפרק ,גילה אהרון ,רח׳ רובין ,25
רמות ד׳ ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 8.5.2006ו ,בשעה 8.00ו ,אצל עו״ד הרטבי-
בורנשטיין-בסון ,רח׳ דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מידה בודנשטיין אדיה סוכובולסקי

גילה אהרון ,מפרק

מ פר קים

אס.אל.אס) .ישראל( בע״מ

דנטשד בע״מ

)ח״פ (51-079874-7

)ח״פ 3-3ד244ו-ו(5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום א׳ ,14.5.2006 ,בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק,
רו״ח פנחס זנדר ,רח׳ זיבוטינסקי  ,155רמת גן  ,52575לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
פנחס זנדר ,רו״ח ,מפרק

הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

מעון ס.מ.ל) .חלקה  9 3ו בגוש 59ו (6בע״מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,30.5.2006או  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי המאוחר מביניהם ,בשעה 9.00ו ,במשרדו של מפרק
החברה ,ד״ר דב סידני ,רח׳ מוצקין 3ו ,רעננה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)ח״פ (51-013526-2

ד״ר דב סידני ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,14.5.2006בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק,
רו״ח פנחס זנדר ,רח׳ זיבוטינסקי  ,155רמת גן  ,52575לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
פנחס זנדר ,רו״ח ,מפרק

יוניברס גניזה ,סריקה ואחסנה ) (2005בע״מ

מדום הדי״מ הוצאה לאוד ,שיווק והפצה בע״מ
)ח״פ 4088-9ו-3ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,30.5.2006בשעה 2.00ו ,במשרד עו״ד ידידיה
מצגר ,רח׳ אלעזר המודעי  ,20/9ביתר עילית ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)ח״פ (51-366451-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,15.5.2006בשעה  ,13.00אצל עו״ד ישעיהו
גיבור ,רח׳ החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ישעיהו גיבור ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

ידידיה מצגד ,עו״ד ,מפרק

אלסק מפעלים ושידותים בע״מ
)ח״פ -5ד98וד-0ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,4.6.2006בשעה 0.00ו ,במשרדי המפרק ,מרכז
2541
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,38תל אביב 023ד ,6לשם

הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עוז ניד)נאוי( ,עו״ד ,מפרק

דוסון שיווק וניהול )999ו( בע״מ
)ח״פ 3-6דו5ד-2ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום .6.2006וו ,בשעה 2.00ו ,במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי וו ,חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ס.ב.ש.י .בע״מ
)ח״פ -6ו5086ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,5.6.2006בשעה 0.00ו ,במשרד המפרקת,
עו״ד אורית לוי ,רח׳ ברודצקי 9ו ,תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד שבדדון

יצחק סוקולוב

מ פר קים

דיא  -ס.א.ג .יהלומים בע״מ
)ח״פ -6ד0696ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית

אודית לוי ,עו״ד ,מפרקת

איתן קידד שידותי ניהול בע״מ
)ח״פ 8950-4ד-2ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,4.6.2006בשעה .00דו ,אצל משפ׳ קידר ,רח׳
ע ץ הזית  ,6מוצא עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תמיד אדוש ,עו״ד ניד קול ,עו״ד
מ פר קים

ודסנו באדי נכסים והשקעות בע״מ
)ח״פ -080808-2ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2003התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שגב ,מרח׳
בית שערים  ,26חולון ,ויצחק ורסנו ,מרח׳ צירלסון  ,30תל אביב,
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,לידי המפרקים  -באמצעות עו״ד ירון הרשקוביץ,
דרך מנחם בגין 54ו ,תל אביב.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יצחק שגב

יצחק ודסנו

מפרקים
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום .6.2006וו ,בשעה 2.00ו ,במשרדי עו״ד ניסן צפריר,
רח׳ ז׳בוטינסקי וו ,חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה סמדנו

ז׳ק אזולאי

מפרקים

סנד  2פון בע״מ
)ח״פ -0ד-29064ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבד כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום 5.6.2006ו ,בשעה 8.00ו ,אצל המפרק ,דרך
הציונות 2ו2/ו ,ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד צודי ,עו״ד ,מפרק

אודכיד נכסי הון בע״מ
)ח״פ -4ו-30434ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום 9.3.2006ו ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

הודעה זו ,לבא כוח החברה ,עו״ד סלי בן־צבי ,רח׳ הבנים ,40
רמת השרון 223ד.4

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

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

תמר רוזן ,מפרקת

סלי בן-צבי ,עו״ד
בא כוח החברה

ביל״ב בע״מ
B' L O V E L.T.D

נתן בדאון)תאודה( בע״מ
)ח״פ -362336-3ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן בראון ,ת״ז 06ו,3340
אצל עו״ד דניאל מרקוביץ ,במשרדי יגאל ארנון ושות׳ ,מרכז
עזריאלי ו ,תל אביב ו02ד ,6למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סיני ,מרח׳ בית העם
 ,32מושב גני עם  ,45905למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דוד סיני ,מפרק

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

חיי ש.ש .ון שירותים וניהול )996ו( בע״מ
נתן בדאון ,מפרק

ל.ש.ע.ב השקעות בנדל״ן בע״מ
)ח״פ 89-9ד-226ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,2.4.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניסים סמו ,מרח׳
ה׳ באייר 4ד ,תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-235891-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר שמרלינג ,מרח׳
כפר חיטים  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ניסים סמו ,עו״ד ,מפרק
אליעזר שמרלינג ,מפרק

מדכז דפואי טבדיה טיפולים דפואיים בע״מ
)ח״פ 00-3ד-328ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,30.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר רוזן ,ת״ז 682ד,00562
מדרך נוף הים ,המושבה כנרת ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
ילקוט הפרסומים  ,5518י״ב בניסן התשס״ו10.4.2006 ,

אינג קליצמן חברה בע״מ
)ח״פ (51-000890-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,29.3.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדיב סאבא גנימה ,ת״ז
 ,20327490מרח׳ סמולנסקי  ,34רמלה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אדיב סאבא גנימה ,מפרק

נושה המבקש להביע את התנגדותו להצעה זו ,יגיש בתוך
ו 2ימים לבית המשפט בתיק הפש״ר האמור התנגדות מנומקת,
עם העתק לח״מ.
נושה המסכים להצעה רשאי להגיש את הסכמתו עם
העתק לח״מ.

דבדים סוכנות לביטוח )996ו( בע״מ
)ח״פ -226952-3ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פידוק מדצון ומינוי מפדק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום .3.2006ד ,2התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שמשון ,ת״ז
ו6ו5דד ,002מרח׳ לוי אשכול 85ו ,קרית אונו ,למפרק החברה.

נושה שלא יגיש תגובה או התנגדות להצעת החייב,
ייחשב כמי שמסכים להצעה.
תביעות חוב מפורטות יש להגיש למשרד הח״מ עד למועד
אסיפת הנושים.
אסיפת הנושים תתקיים במשרד הח״מ ביום .5.2006ד,
בשעה 5.30ו.
דודון לנגה ,עו״ד ,נאמן

הודעה מ א ת בנק ישראל

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

דין וחשבון שבועי

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

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד—, 1954
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי ע ל מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ״ג באדר התשס״ו)23
במרס :(2006
1

ישדאל שמשון ,מפרק

עיזבון המנוח בנימין שדון
)ת״ז ד(03342342
הודעה לנושים
נושי העיזבון מוזמנים בזה להודיע בכתב ע ל תביעותיהם
מהעיזבון בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום הודעה זו.
הודעות יש לשלוח בדואר רשום למשרד עו״ד עובדיה
ששון בן־חור ,דרך מנחם בגין  ,48תל אביב.
תביעה שלא תתקבל בתוך שלושה חודשים ממועד פרסום
הזמנה זו  -לא תיענה.
סטפן גובדמן ,רו״ח

א .סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ג באדר התשס״ו )(23.3.2006

25,023,297,879

ב .סך כל המטבע במחזור ביום
ט״ו באדר התשס״ו )(15.3.2006

25,024,198,721

ג.

העליה או הירידה ) — (
במשך השבוע האחרון

¬900,842

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ״ג באדר התשס״ו )(23.3.2006

מנהל עיזבון זמני

בבית המשפט המחוזי בידושלים

בשקלים חדשים

25,023,297,879

כ״ו באדר התשס״ו) 26במרס (2006

פש״ר 2290/05

מרדכי פיין
ממונה ע ל מחלקת המטבע

הודעה על כוונה להכדיז על דיבידנד דאשון
בענין :עופר ינאי ,ת״ז ד946ו9ו ,03מרח׳ שמעוני /2ו ,4ירושלים
) 92623להלן  -החייב(

ס״ח התשי״ד ,עמי .192

נמסרת בזה הודעה כי החייב הגיש הצעת הסדר לסילוק
חובותיו על פי סעיף 9וא לפקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[,
התש״ם980-ו .פרטי הצעת ההסדר מצויים בתיק בית המשפט
ובמשרד הח״מ.
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