רשומות

ילקוט הפרסומים
5397

ט׳ באייר התשס״ה

עמוד
הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
2640

ועל שובו
הודעה על מילוי מקום של ראש הממשלה

2640

הודעה על מינוי סגני שרים

2640

הודעה על מינוי חבר למועצה לשידורי כבלים ולשידורי
•2640

לוויין
הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

2640

הודעה על מינוי מנהלת כללית לפי חוק שירות המדינה
2640
,.
)מינויים(
הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז
2641

לפי החוק האמור
הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

2641

לפי החוק האמור
מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה לפי חוק

2641

החוק האמור
מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על

ו264

עוסקים
מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם מתווכים

2641

מינוי ממלאת מקום של נציגת שרת המשפטים בוועדות
לתכנון ולבניה.לענין קרקע חקלאית

2641

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין .
)שבח ,מכירה ורכישה(

.׳

2642

 8ו במאי 2005
עמוד

הודעה על שינוי בהרכב המינהלה הזמנית המאוחדת
לפי חוק מועצת הצמחים)ייצור ושיווק(

2643

הודעה על שינוי בהרכב המינהלה הזמנית המאוחדת
לפי חוק המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק(

2643

הסמכת ממונה לפי תקנות החומרים המסוכנים)רישום
2643

תכשירים להדברת מזיקים לאדם(

מינוי יושב ראש ,סגן יושב ראש וחבר הוועדה המקצועית
לענין רישום תכשירים לפי החוק האמור

2643

הודעות על הסמכת מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח
על אעבודה

2643

,

הורעה בדבר הוצאת חבר מהלשכה לפי חוק לשכת עורכי
2644

הדין
הודעות בדבר השעיית חברים לפי החוק האמור

2644

הודעות בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש אגרה ־
)כביש ארצי לישראל(

2644

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס
המפלגות......

״

2645

הודעה בדבר העברת זכויות בזכות נפט

2645

הודעות בדבר העברת זכויות בחזקת נפט

2645

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט

2646

מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק העבירות
המינהליות

2646

הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים

2646

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

2650

הודעות }דבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

2655

2642

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

2669

מינוי לפי פקודת המשטרה

2642

מינוי מפקחים לפי חוק רשות הספנות והנמלים

2642

הודעות מאת הציבור
הודעות מאת בנק ישראל

2692
2702

הודעה על מינוי רשם לפי חוק בתי המשפט

2642

הכרזה על מקום מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה —מעצרים(

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק־יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף )24ב( לחוק־יסוד :נשיא המדינה' ,אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ״ז
באדר ב׳ התשם״ה ) 7באפריל  (2005ועל שובו ביום כ״ח באדר
ב׳ התשם״ה) 8באפריל .(2005
י׳ בניסן התשם״ה) 19באפריל (2005
)חמ (3-1300

1

ם״ח התשכ״ד ,עמ׳ .118

אריאל שרון
ראש הממשלה

הודעה על מילוי מקום של ראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשם״א2001 -
מודיעים בזה ,לפי סעיף )10בץ (3לחוק הממשלה,
התשם״א ,'2001 -כי בהתאם לסעיף  6מג( לחוק־יםוד :הממשלה'
)להלן  -החוק( ,קבעה הממשלה כי השר םילבן שלום ,סגן ראש
הממשלה ושר החוץ ,ימלא את תפקידי ראש הממשלה המנויים
בסעיף  6וגא( לחוק מיום א׳ בניסן התשם״ה ) 10באפריל (2005
עד יום ה׳ בניסן התשס״ה ) 14באפריל  ,(2005התקופה שבה
ייעדר ראש הממשלה מן הארץ.
ח׳ בניסן התשם״ה) 17באפריל (2005
)חמ (3-3281

י ם״ח התשם״א ,עמי  68ו.
י ם״ח התשס״א ,עמי .158

כ״ג באדר ב׳ התשס״ה) 3באפריל (2005
)חמ (3-3281

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חבר למועצה לשידורי בבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ״ב902-ו
מודיעים בזה ,בי בהתאם לסעיף 6ב לחוק התקשורת )בזק
ושידורים( ,התשמ״ב982-ו' ,מינתה הממשלה ,לפי הצעת
שרת התקשורת ,את מנשה נוי ,לחבר במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין ,נציג ציבור ,המייצג לדעת שרת התקשורת את
האמנים והיוצרים בישראל ,במקום אילן אבישר'.
כ״ג באדר ב׳ התשס״ה) 3באפריל (2005
)חמ (3-1990

י ם״ח התשמ״ב ,עמי .218
י י״פ התשס״א; עמי .1118

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי סגני שרים
מודיעים בזאת ,בהתאם לסעיף  (7xi)10לחוק הממשלה,
התשם״א ,'2001-כי על פי סעיף )25א( לחוק־יסוד :הממשלה',
מונו סגני שרים ,בהסכמת ראש הממשלה ובאישור הממשלה,
לפי הפירוט דלקמן:
) (1חברת הכנסת רוחמה אברהם ,מונתה בידי ישר הפנימ,
לסגנית שר במשרד הפנים.
) (2חבר הכנסת אלי אפללו ,מונה בידי שר התעשיה
המסחר והתעסוקה ,לסגן שר במשרד התעשיה ,המסחר
והתעסוקה.
) (3חברת הכנסת גילה גמליאל ,מונתה בידי שר החקלאות
ופיתוח הכפר ,לסגנית שר במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.
) (4חבר הכנסת שמואל הלפרט ,מונה בידי שר התחבורה,
לסגן שר במשרד התחבורה.
) (5חבר הכנסת מגלי והבה ,מונה בידי ראש הממשלה ,לסגן
שר במשרד ראש הממשלה.
) (6חבר הכנסת אברהם רביץ ,מונה בידי ראש הממשלה ושר
הרווחה ,לסגן שר במשרד הרווחה.
) (7חברת הכנסת מרינה סולודקין ,מונתה בידי השרה לקליטת
העליה ,לסגנית שר במשרד לקליטת העליה.

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה ,'1965-כי הממשלה •,בתוקף סמכותה לפי סעיף 53
ו־6דג)0ו( לחוק האמור ,אישרה תכניות מיתאר ארציות אלה:
)ו( תכנית מיתאר ארצית תמ״א ,3/שינוי מס׳  - 79קביעת
מחלף נווה אילן על דרך מס׳  1וביטול דרך אזורית מסי
.425
) (2תבנית מיתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לגז טבעי -
תמ״א37/ד׳ו  -מערכת הולכה לאזור תעשיה חדרה ותחנת
גז חדרה.
) (3תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות
אדמה ,תמ״א.38/
) (4תכנית לתשתית לאומית תת״ל  - 8/3,4מחלף עד הלום.
) (5תכנית לתשתית לאומית תת״ל  - 10/3,4דרך מם׳ .7
י״א בניסן התשס״ה) 20באפריל (2005
)חמ (3-697
י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי מנהלת כללית
לפי חוק שירות המדינה)מינויים( ,התשי״ט959-ו
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  2ו לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט 959-ו י ,מינתה הממשלה את אפרת דובדבני
למנהלת כללית של משרד המשנה לראש הממשלה.
כ״ג באדר ב׳ התשם״ה) 3באפריל (2005
)חמ (3-56

י סייח התשס״א ,עמי .158
י ם״ח התשי״ט ,עמי .86

2640

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארעיות

לפי חוק הממשלה ,התשס״א-ו200

י סייח התשם״א ,עמי  68ו.

הודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום י״ט באדר ב׳
התשם״ה)0ג במרס .(2005

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מברז

מינוי רשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע
על עוסקים

לפי חוק שירות המדינה)מינויים( ,התשי״ט1959-

לפי חוק שירות נתוני אשראי ,התשם׳׳ב2002-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט) '1959-להלן  -החוק( ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי לפי
סעיף  19לחוק ,למשרת הממונה על תלונות הציבור במשרד
הבריאות ,בתנאי שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור
מועמדים שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטת הממשלה מם׳
 ,2541כפי שפורסמו בהודעה בדבר.תנא*ם למינוי למשרות
בפטור מחובת מכרז פומבי  ,ושהרכבה כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א( לחוק שירותי נתוני אשראי,
התשם״ב ,'2002-אני ממנה את אלישע צידון' ,ת״ז ,1291568
לרשם שירותי נתוני אשראי ושירותי מידע על עוסקים.
תוקף המינוי עד יום י׳ בתמוז התשס״ה)דו ביולי .(2005
י׳ בניסן התשם״ה) 9ו באפריל (2005
)חמ (3-3422

2

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

.
י ם״ח התשם״ב ,עמ׳ .104
י״פ התשס״ה ,עמי .700
1

) (2נציב שירות המדינה או נציגו;
) (3דיקן פקולטה לרפואה או נציגו ,שימנה מנכ״ל משרד
הבריאות בהתייעצות עם נציב שירות המדינה;
) (4נציג ציבור בעל ידע והיכרות בתחום ,שימנה נציב שירות
המדינה בהתייעצות עם מנכ״ל משרד הבריאות,-
) (5נציג משרד המשפטים שימנה מנכ״ל משרד המשפטים.
כ״ג באדר ב׳ התשם׳!ה) 3באפריל (2005
)חמ (3-274

מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשם המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ״ו996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ״ו ,'1996-אני ממנה את אייל כהן ,ת״ז  ,024286676לחבר
הוועדה המייעצת לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי עד יום י׳ בניסן התשם״ח) 15באפריל .(2008

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

מינויו של שלומי יפה לחבר בוועדה המייעצת  -בטל.
2

י׳ בניסן התשס״ה) 19באפריל (2005

י ס״ח התשייט ,עמ׳ .86

)חמ (3-2758

י י׳יפ התשס׳׳ג ,עמ׳  400ועמי .712

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת

י סייח התשנ״ו ,עמ׳ .70
י״פ התשריט ,עמ׳ .2937

כ׳׳ג באדר ב׳ התשס״ה) 3באפריל (2005
)חמ (3-1173

ישראל מימון
מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי״ט ,עמי.86,

מינוי ממלא מקום היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה)מינויים( ,התשי׳׳ט 959-ו
בהתאם לסעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי״ט ,'1959-ולפי כל דין ,אני מטילה על ערן שנדר ,פרקליט
המדינה למלא את מקומו של היועץ המשפטי לממשלה,
מיום י״ח בניסן התשס״ה ) 27באפריל  (2005עד יום כ״ב בניסן
התשם״ה) 1במאי  (2005ועד בכלל.

י סייח התשיי׳ט ,עמי .86

ציפי לבני
שרת המשפטים

2

לפי חוק שירות המדינה)מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי על פי סעיף  23לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו' )להלן  -החוק( ,הוסיפה הממשלה
את משרת הממונה על תלונות הציבור במשרד .הבריאות,
לרשימת המשרות שבתוספת לחוק.

ט׳ בניסן התשס״ה) 18באפריל (2005
)חמ (3-367

ציפי לבני
שרת המשפטים

מינוי ממלאת מקום של נציגת שרת המשפטים
בוועדה המחוזית המשותפת לתכנון ולבניה לענין
קרקע חקלאית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א)א( לחוק התכנון והבניה,
התשכי׳ה965-ו' וסעיף  (3)4לצו התכנון והבניה)ועדה מחוזית
משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות
ירושלים ,המרכז ,חיפה ,הצפון והדרום( ,התשמ״ז , 1987-אני
ממנה את עידית מנדלבאום ,ת״ז  ,023621022לממלאת מקומה
של נציגת שרת המשפטים בוועדה המחוזית המשותפת לתכנון
ולבניה לענין קרקע חקלאית.
2

ט׳ בניסן התשם״ה) 18באפריל (2005
)חמ (3-7

ציפי לבני
שרת המשפטים
י סייח התשכ״ה ,עמי  ;307התש״ן ,עמי .168
ק״ת התשמ״ז ,עמי  ;520התש״ן ,עמ׳  ;489התשנ״א ,עמי ;517
התשנ״ב ,עמי  ;922התשנ״ד ,עמי  ;824התשנ״ו ,עמי (640)429
ועמי  ;1552התשס״ב ,עמי .1182
2

ציפי לבני
שרת המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

2641

מינוי ממלאת מקום של נציגת שרת המשפטים
בוועדה המקומית המשותפת לתכנון ולבניה לענין
קרקע חקלאית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48א)א( לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה1965-י וסעיף (3)4לצו התכנון והבניה)ועדה מקומית
משותפת לתכניות איחור וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז
המרכז( ,התשמ״ו986-ו  ,אני ממנה את עידית מנדלבאום ,ת״ז
 ,023621022לממלאת מקומה של נציגת שרת המשפטים בוועדה
המקומית המשותפת לתכנון ולבניה לענין קרקע חקלאית.
־

ט׳ בניסן התשם״ה) 8ו באפריל (2005
)חמ 684ו(3-

ציפי לבני
שרת המשפטים
י ם״ח התשכ״ה ,עמי  :307התש״ן ,עמי 68ו.
ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;463התש״ן ,עמי  ;490התשנ״א ,עמי ;516
התשנ״ב ,עמי  ;920התשנ״ד ,עמי  ;825התשנ״ו ,עמי ;429
התשס״ב ,עמי .1183

הכרזה על מקום מעצר
לפי חוק סדר הדין הפלילי)סמכויות אכיפה  -מעצרים(,
התשנ״ו996-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סדר הדין הפלילי
)סמכויות אכיפה  -מעצרים( ,התשנ״ו996-ו' )להלן  -החוק(,
ולאחר שנציב בתי הסוהר אישר כי מקומות המעצר המפורטים
להלן עומדים בתנאים על פי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים
שיוחזקו בהם במשמורת את זכויותיהם על פי החוק ,אני מכריז
כמקום מעצר שבאחריות שירות בתי הסוהר על המקומות
האלה:
)(1

אגפים 5,14 ,12 ,5,4 ,3ו בבית הסוהר מעשיהו.

)(2

אגפים  71,9,8,7,4בבית סוהר דקל.

ח׳ בניסן התשם״ה) 17באפריל (2005
)חמ (3-2776

גדעון עזרא
השר לביטחון הפנים

1

י סייח התשנ״ו ,עמי .338

מינוי יושבי ראש לוועדת עדר

מינוי

לפי חוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ״ג963-ו

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש[ ,התשל״א1971 -

בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( לחוק מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשב״ג1963-י)להלן  -החוק( ,ולאחר
התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון ,לפי סעיף  6ו לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו' ,אני ממנה את
השופטים האלה ליושבי ראש בוועדת ערר לפי החוק האמור:
מחוז הצפון:
השופט עבד אל־רחמן זועבי ,ת״ז  ,20232500שופט בקצבה של
בית משפט מחוזי.
מחוז הדרונז:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש[,
התשל״א-ו ,'197אני ממנה את תת־ניצב עוזי גורן ,סגן ראש
אגף משאבי אנוש במשטרה ,למלא את תפקידיו של ראש אגף
משאבי אנוש במשטרה ולהשתמש בכל סמכות מסמכויותיו,
בתקופה שמיום ה׳ בניסן התשם״ה )4ו באפריל  (2005עד יום
י״ז בניסן התשס״ה) 26באפריל :(2005
ח׳ בניסן התשם״ה) 17באפריל (2005
)חמ (3-602

גדעון עזרא
שר לביטחון הפנים
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמי .390

השופט יצחק בנאי ,ת״ז  ,106088שופט בקצבה של בית המשפט
המחוזי.
תוקף המינוי לשנתיים.
ב׳ בניסן התשס״ה ) 1ו באפריל (2005
)חמ (3-324
ציפי לבני
שרת המשפטים
י סייח התשכ״ג ,עמי  ;156התשנ״ב ,עמי  ;45התשנ״ט ,עמי .130
י סייח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה על מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-
אני מודיע בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב( ,התשמ״ד ,'1984-כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )84א(
לחוק האמור ,ובאישור שרת המשפטים ,מיניתי את עורך הדין
צחי אלמוג ,ת״ז  ,022085021לרשם/ראש הוצל״פ של בתי משפט
השלום במחוז תל אביב ,מיום כ״ב בניסן התשם״ה ) 1במאי
 (2005עד יום ב׳ באייר התשס״ו) 30באפריל .(2006
ח׳ בניסן התשס״ה ) 17באפריל (2005
)חמ (3-64

1

ם״ח התשמ״ד ,עמי .198

2642

מינוי מפקחים
לפי חוק רשות הספנות והנמלים ,התשס״ד2004-

אהרן ברק
נשיא בית המשפט העליון

בתוקף סמכותי לפי סעיף )29א( לחוק רשות הספנות
והנמלים ,התשם״ד) '2004-להלן  -החוק( ,אני ממנה את
עובדי רשות הספנות והנמלים המנויים להלן למפקחים ,לשם
פיקוח על חברת נמל ותאגיד מורשה ,במתן שירותי נמל ובקיום
תשתיות מערכות ומיתקנים לפי החוק:
השם

מס׳ זהות

ידידיה אברהם
אריה גויכמן
יוסף חזן
יואל חיימם
לאוניד טנדלר
יהודה לבקוביץ
חיים להב
דן ליבנה
זאב לשם
שלמה מן

067796136
011620358
77325652
026939504
016021396
072375645
65058208
44068138
44843043
050667252
005512496
003638244

אורי נצר
אמנון צור

י ם״ח התשס״ד ,עמי .456
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

השם

מם׳ זהות

בני רוז׳נסקי
אריה רונה
צבי פיטר שחור
אליעזר שטרנברג
יצחק תחאוכו

026005595
004070991
04102060
005514658
52493269

אני מסמיך את דייר ארנה מצנר ,ת״ז  ,55411334לממונה לענין
תקנות אלה ,למעט לענין תקנה 5וא)א( ,כל עוד היא משמשת
בתפקידה במשרד לאיכות הסביבה.
מינויו של דייר אורי שלום לממונה'  -בטל.
ח׳ בניסן התשם״ה) 17באפריל (2005
)חמ (3-2450

תוקפו של מינוי זה עד המועד שיחדל בו המפקח להיות
עובד רשות הספנות והנמלים.
ד׳ בניסן התשס״ה) 13באפריל (2005
)חמ (3-3494

2

מינוי יושב ראש ,סגן יושב ראש וחבר הוועדה
המקצועית לענין רישום תכשירים

מאיר שטרית
שר התחבורה

הודעה על שינוי בהרכב המינהלה הזמנית המאוחדת
לפי חוק מועצת הצמחים)ייצור ושיווק( ,התשל״ג1973-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )74אץ (4לחוק
מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( ,התשל״ג) '1973-להלן -
החוק( ,מיניתי ביום ב״ה באדר ב׳ התשס״ה ) 5באפריל (2005
את יחיאל רז ,ת״ז  ,00300990ליושב ראש המינהלה הומנית
המאוחדת במקומי ואת תניב רופא ,ת״ז  ,22042428לחברה
במינהלה הזמנית המאוחדת.
2

תוקף המינויים עד למינוי החברים הראשונים במועצה
לפי סעיף  4לחוק.
ה׳ בניסן התשס״ה )וו באפריל (2005
)חמ (3-439

ישראל ב״ץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר
י ם״ח התשל״ג ,עמי 0ו ;3התשס״ג ,עמי .436
י״פ התשס״ד ,עמי .2000
2

י״פ התשם״ג ,עמי .1489

לפי תקנות החומרים המסוכנים)רישום תכשירים להדברת
מזיקים לאדם( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )9א( לתקנות החומרים המסוכנים
)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם( ,התשנ״ד994-ו' ,אני
ממנה את -
דייר ישעיהו בראור ,ת״ז  ,51907863ליושב ראש הוועדה  -נציג
השר לאיכות הסביבה:
דייר לאור אורשן ,ת״ז  ,51561678לסגנית יושב ראש הוועדה
 נציגת שר הבריאות;דייר עוזיאל גלזר ,ת״ז  ,7646516לחבר  -נציג השר לאיכות הם־
ביבה:

כל עוד הם משמשים בתפקידיהם במשרד לאיכות
הסביבה ובמשרד הבריאות.
מינוים של דייר אלי שטרף ,דייר חדוה פנר' ודייר ארנה
מצנר*  -בטלים.
ח׳ בניסן התשס״ה) 7ו באפריל (2005
)חמ (3-2456

הודעה על שינוי בהרכב המינהלה הזמנית המאוחדת
לפי חוק המועצה לענף הלול)ייצור ושיווק( ,התשכ״ד963-ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק המועצה
לענף הלול )ייצור ושיווק( ,התשכ״ד963-ו' )להלן  -החוק(,
מיניתי ביום ב״ה באדר ב׳ התשס״ה) 5באפריל  (2005את יחיאל
רז ,ת״ז  ,00300990ליושב ראש המינהלה הזמנית במקומי ואת
אסתר גזית ,ת,ז  ,067936906לחברה במינהלה הזמנית.

י ק־ת התשנ״ד ,עמי 285ו.
י״פ התשס״ג ,עמי .800
י״פ התשנ״ה ,עמי .2131
י״פ התשנ״ה ,עמי 2131

ב׳ בניסן התשס״ה ) 11באפריל (2005
)חמ (3-840

ישראל בייץ
שר החקלאות ופיתוח הכפר
י ם״ח התשכ״ד ,עמי  ;12התשס״ג ,עמי .455
י״פ התשם״ג ,עמי .3789
1

הסמכת ממונה
לפי תקנות החומרים המסוכנים)רישום תכשירים להדברת
מזיקים לאדם( ,התשנ״ד994-ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות החומרים המסוכנים
)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם( ,התשנ״ד994-ו',

שלום שמחון
השר לאיכות הסביבה

2

s

4

2

תוקף המינויים עד למינוי חברי המועצה החדשים לפי
החוק.

שלום שמחון
השר לאיכות הסביבה

הודעה על הסמכת מטקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על עבודה ,התשי״ד954-ו
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ד( לחוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי״ד ,'1954-הסמכתי את האנשים
המפורטים להלן לחתום על צווי בטיחות באזור תל אביב
והמרכז:
סבטלנה אינדלבאום ,ת״ז ;307750042
ישראל רון ,ת״ז ;058124603
יפים פוטשניק ,ת״ז .306763160
ג׳ בניסן התשס״ה) 2ו באפריל (2005
)חמ (3-150

ורדה אדוארדם

מפקחת עבודה ראשית
י סייח התשי״ד ,עמ׳  ;202התשמ״ב ,עמי .162

י• ק״ת התשנ״ד ,עמי  ;1285התשם״ג ,עמי .104
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

2643

הודעה על הסמכת מפקח עבודה

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

לפי חוק ארגון הפיקוח על עבודה ,התשי״ד1954-

לפי חוק כביש אגרה)כביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה1995-

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ד( לחוק ארגון
הפיקוח על העבודה ,התשי״ד954-ו' ,הםמכתי את יאיר
גולשמיד ,ת״ז  ,050745843לחתום על צווי בטיחות בכל אזורי
הארץ.

בתוקף הסמכות לפי סעיף )6א( ו־)ג( לחוק בביש אגרה
)בביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה ,'1995-ובכפוף לתנאי חוזה
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ היווייז
) (1997בע״מ)להלן  -בעל הזיכיון( ,אני מודיע כי סכומי האגרה
אשר נקבעו בהודעה בדבר עדכון סכומי אגרה' הם מיום י״ח
בתשרי התשס״ה) 3באוקטובר  (2004כמפורט להלן:

ג׳ בניסן התשם״ה) 12באפריל (2005
)חמ (3-150

ורדה אדוארדם
מפקחת עבודה ראשית
י ס״ח התשי״ד ,עמ׳  ;202התשמ״ב ,עמ׳ .162

בשקלים חדשים

הודעה בדבר הוצאת חבר מהלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשב״א1961-
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים  ) 6 9א ^ ו־ 72לחוק
.לשכת עורכי הדין ,התשכ״א ,'1961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ט״ז
בשבט התשס״ה ) 26בינואר  ,(2005בתיק בד״מ  54/04ו ,החליט
להטיל על עו״ד ירון שיימוביץ ,ת״ז  ,27882216רישיון מס׳
 ,25773עונש של הוצאה מהלשכה מיום בייט באדר א׳ התשס״ה
) 10במרס :(2005
י״ט באדר ב׳ התשם״ה) 30במרס (2005
)חמ (3-94

זמירה גולדנר
סגנית ראש לשכת עורכי הדין

)ו(

ברכב שמשקלו הכולל המותר
פחות מ־ 4טון

2.39

)(2

ברכב שמשקלו הכולל המותר 4
טון או יותר

7.17

)(3

באופנוע

1.20

י״ח בתשרי התשס״ה) 3באוקטובר (2004
)חמ (3-2914

1
2

אהוד סביון
המנהל הכללי של חברת דרך ארץ
הייווייז) (1997בע״מ
בעל הזיכיון
סייח התשנ״ה ,עמי  ;490התשנ״ח ,עמי .282
י״פ התשס״ד ,עמי .2980

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961-
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים  ) 6 9א ^ ו־ 72לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ״א-ו96ו' ,כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ו׳ באדר
ב׳ התשס״ה) 17במרס  ,(2005בתיק בד״מ  ,16/05החליט להטיל
על עו״ד איל ירון ,ת״ז  ,24347924רישיון מם׳  ,20325השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריבת הדין מיום ו׳ באדר ב׳ התשם״ה
) 17במרס .(2005

לפי חוק כביש אגרה)כביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה1995-
בתוקף הסמכות לפי סעיף )6א( ו־)ג( לחוק כביש אגרה
)כביש ארצי לישראל( ,התשנ״ה995-ו' ,ובכפוף לתנאי חוזה
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז
)997ו( בע״מ)להלן  -בעל הזיכיון( ,אני מודיע כי סכומי האגרה
אשר נקבעו בהודעה בדבר עדכון סכומי אגרה' הם מיום כ״א
באדר ב׳ התשם״ה)ו באפריל  ,(2005כמפורט להלן:

כ׳ באדר ב׳ התשס״ה) 31במרס (2005
)חמ (3-94

בשקלים חדשים
)(1

ברכב שמשקלו הכולל המותר
פחות מ־ 4טון

2.41

)(2

ברכב שמשקלו הכולל המותר 4
טון או יותר

7.23

זמירה גולדנר
סגנית ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א1961 -
 X Kו ־  7 2לחוק
אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים ( 6 ) 6 9
לשכת עורכי הדין .התשכ״א 1961-י ,כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורבי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ד׳ באדר
ב׳ התשס״ה) 15במרס  ,(2005בתיק בר״מ  ,115/04החליט להטיל
על עו״ד איל ירון ,ת״ז  ,24347924רישיון מס׳  ,20325השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום ד׳ באדר ב׳ התשס״ה
) 15במרס .(2005
י״ג באדר בי התשס״ה) 24במרס (2005
)חמ (3-94

זמירה גולדנר
סגנית ראש לשכת עורכי הדין
י ם״ח התשכ״א ,עמי  ;178התש״ם ,עמי .110

2644

)(3

באופנוע

1.21

כ״א באדר בי התשם״ה )ו באפריל (2005
)חמ (3-2914

אהוד סביון
המנהל הכללי של חברת דרך ארץ
הייווייז) (1997בע״מ
בעל הזיכיון
י סייח התשנ״ה ,עמי  ;490התשנ״ח ,עמי .282
י״פ התשם״ה ,עמי .2644
2
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הודעה על הגשת בקשה לרישום.מפלגה בפנקס
המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ״ב1992-
בהתאם לסעיף )4ב(.לחוק המפלגות ,התשנ״ב) 1992-להלן
 החוק( ,ותקנה  3לתקנות המפלגות)רישום ודיווח( ,התשג״ג-) 1993להלן  -התקנות( ,אני מודיע בזה כי ביום י״ב בניסן
התשם״ה) 21באפריל  ,(2005הוגשה לי בקשה לרישום-יבפנקם
המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:
־

2

שמה המלא של המפלגה :״צל״ש  -ציונות ,ליברליות ושוויון״.

הודעה בדבר העבדת זכויות בזכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב952-ו .
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 76-לחוק הנפט,
התשי״ב ,'1952-ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
אישרתי ביום י׳ בניסן התשם״ה ) 19באפריל  (2005העברת
זכויות ברשיון /300״זוהר״' בך שכל הזרויות) (100%יהיו של
׳׳להבה  -נפט וגז בע״מ״.
י׳ בניסן התשם״ה) 19באפריל (2005
)חמ (5-629

מטרות המפלגה הן:
) (1לקיים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית;
) (2לשאוף שמדינת ישראל תקיים יחסי שלום ושכנות טובה
עם מדינות ערב ,ולפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני
במשא ומתן תוך קביעת גבולות קבע מוסכמים:
) ' (3להבטיח כי במדינת ישראל יהיה ,לכל אזרחיה ותושביה,
שוויון זכויות מדיני וחברתי גמור ,בהתאם לערכי מגילת
העצמאות;
) (4לקיים בישראל חופש דת וחופש מדת ,חופש המצפון,
חירות הביטוי ,חינוך ראוי ומערכות חברתיות הולמות;
) (5להנהיג בישראל משק חופשי וליברלי ולקיים כלכלה
חופשית.
מענה של המפלגה:
אצל חבר הכנסת יוסף פריצקי  -ת״ד  ,3337רמת גן .52132
עשרת הראשוניט ברשימת מייסדיה:
 .1מנחם בייגל ,רח׳ םוקולוב  ,36רמת גן
 .2ליאורה פיזנטי ,רח׳ חנה סנש  ,24הרצליה
 .3עמירם הר אבן ,רח׳ אמוראים  ,1תל אביב
 .4שרון גלוזר ,רח׳ מתתיהו מנדל  ,9רמת גן
 .5ברק גלוזר ,רח׳ מתתיהו מגדל  ,9רמת גן
 .6תמרדותן ,רח׳החרמון,18ביתדגן.
 .7קרן אפשטיין מעוז ,רח׳ החרוב 4ב ,ראשון לציון
 .8זאב גיטלמן ,רח׳ הרשנזון 55א ,רחובות
 .9אחמד אלקרינאוי ,שב׳  8ו ,252 ,רהט
 . 10חוטבא תאופיק ,עראביה
ניתן לעיין בבקשה ובמסמכים שצורפו לה במשרדי ,במועד
שיתואם מראש ,לאחר תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות
המפלגות)אגרות( ,התשנ׳׳ג. 1993-
!

בהתאם לסעיף )6א( מב( לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל בגיר
שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן ובמועד
שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה )5א( לתקנות.
כ״ב בניסן התשס״המ במאי  (2005י
)חמ (5-2424

ם״ח התשנ״ב ,עמ׳ ,190
י ק״ת התשנ״ג ,עמי .722
י ק״ת התשנ׳יג ,עמי .730

אלישע צידון ,עו״ד
רשם המפלגות •

יעקב מימרן

הממונה על עניני הנפט

י ם״ח התשי״ב ,עמי 22ג.
י י׳׳פ התשס׳׳א ,עמי  ;407התשס׳׳ד ,עמי .2544

הודעה בדבר העברת זכויות בחזקת נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,התשי״ב952-ו ,
ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת ,אישרתי ביום י׳
בניסן התשס״ה) 19באפריל  (2005את העברת הזכויות של ״דלק
קידוחים ,שותפות מוגבלת״ בחזקה  1/9׳׳מד אשדוד׳")(21.766%
לגז טבעי בלבדל״רציו חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת״.
1

י׳ בניסן התשס״ה) 19באפריל (2005
)חמ (3-629
י
י ס״ח התשי״ב ,עמי .322
2

יעקבמימרן

הממונה על עניני הנפט

י״פ התשס״ב ,עמי  ;1570התשם׳׳ד ,עמי .2834

הודעה בדבר העברת זכויות נפט בחזקת נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  76לחוק הנפט ,התשי״ב1952-י,
ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת ,הרשיתי ביום
י׳ בניסן התשס״ה ) 19באפריל  (2005העברת זכויות נפט ,כך
שחלוקת הזכויות בחזקת  1/8״מד יבנה׳׳ תהיה כדלקמן:
2

BG INTERNATIONAL LTD

55.0000%

ישראמקו נגב  - 2 -שותפות מוגבלת

32.41' 11 %

רציו חיפושי נפט ,שותפות מוגבלת

8.0000%

חנ״ל  -חברת הנפט לישראל בע״מ

7.8000%

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע״מ

3.6000%

ירושלים אויל אקםפלוריישן)י.ו.א.ל(

2.8807%

נפטא חיפושים ,שותפות מוגבלת

2.2826%

אקויטלבעי׳מ

2.1639%

נפטא חברה ישראלית לנפט בע״מ

1.8033%

דור כימיקלים בע״מ

1.8000%

,

1

י ם״ח התשי״ב ,עמ׳ .522
י י״פ התש״ם ,עמי  ;4296התשם־ה ,עמי .250
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דור חיפושי גז שותפות מוגבלת

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל
המתמנה לכהן במועצה האזורית חוף הכרמל ,לפי המוקדם
שבהם.
א׳ באדר ב׳ התשם״ה) 4באפריל (2005
<חמ  923ו-ג(
כרמל סלע
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל

1.8000%
0.4584%

ישראמקו אינק.

100.0000%

סה״כ
י׳ בניסן התשם״ה) 19באפריל (2005

)חמ (3-629

יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

הודעה בדבר בקשות לרישום זבות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו

הודעה בדבר הארכת תוקן! של זבות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי״ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי״ב952-ו' ,אני
מודיע כי הארכתי ביום א׳ בניסן התשס״ה )0ו באפריל (2005
את תוקפו של רישיון /298״מענית־יוסף״ עד ליום י״ב באייר
התשם״ז) 30באפריל .(2007
י׳ בניסן התשס״ה) 19באפריל (2005
)חמ (3-629
נ

יעקב מימרן
הממונה על עניני הנפט

תיאור הזן ותכונותיו :חיטה רכה :טיפוס אביבי ,מועד השתבלות
 73-70יום מזריעה ,עמיד לחלדון עלה ,חלדון קנה ולחלדון
צהוב למעט הגזע .YR-9

מינוי מפקחים ברשות מקומית

ייחוד הזן :צירוף תבונותיו של הזן.

בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף )5ב( לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ״ו985-וי ,אני ממנה את עובדי
המועצה האזורית חוף הכרמל המפורטים להלן למפקחים לגבי
עבירות לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ״ז997-ו ,
אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות
)קנס מינהלי  -עבירת נהיגה ברכב בחוף הים( ,התשס״א,'2001 -
שנעברו בתחומה של המועצה האזורית חוף הכרמל:
־

השם
אברהם רבינוביץ
יוסי גבאי
ירון פרידמן

068203397
055405641
056159619

ראקד מוחםן
מוחםן מופלח

28309995
29116332

אלי כהן
קרן צימבליםט
גל יזרעאלי

02542911
025691403
005738045

מאיר בן סירה
דאוד ורקני
ירון רם

1

056664121
026163907
50816412

ם״ח התשמ״ו ,עמי ו ;3י״פ התשס״ב ,עמי .(3330) 3332
י ם״ח התשנ״ז ,עמי .84
י ק״ת התשס״א ,עמי 060ו.

שם המטפח :אורי מידן.

בינויהזן. 4 6 5:HA

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ״ו985-ו

משה אלזרע

שם המבקש :הזרע ג׳נטיקם ,חוות מבחור ,ד״נ לכיש דרום.
שם הגידול :חיטה.

2

מסי זהות

מספר הבקשה3669/04 :
תאריך הבקשה.15.07.2004 :

השם המוצע לזן :רם.

י ס״ח התשי״ב ,עמי .322
י״פ התש״ם ,עמי  ;3625התשס״ג ,עמי 640ו.

205356490

אני מודיעה בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל״ג~) '1973להלן  -החוק( ,בי החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:

מבקשה מס׳  3670/04עד מם׳ 3671/04

שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי .ת״ד  6מרכז וולקני ,בית
דגן.

תאריך הבקשה.5.8.2004 :
שמות המטפחים :ניר כרמי ,עליזה ורדי ,שפיגל פנחס ,אלחנטי
אברהם ,פרידמן שני ,נוימן חנה.
שם הגידול :הדר.
בקשה 3670/04
השם המוצע לזן :אודם.
כינוי הזן :אורה שני.
תיאור הזן ותכונותיו :אורך וקוטר הפרי בינוניים ,בלא צוואר
ופטמה .צבע קליפת הפרי כתום ואדום ,בלא שעירות .צבע
הציפה כתום .מועד הבשלה מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה /04ו367
השם המוצע לזן :דנה.
כינוי הזן :אורה מורקוט גדול.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי ארוך בקוטר גדול ,בלא צוואר
ופטמה .צבע קליפת הפרי צהוב וכתום ,בלא שעירות .צבע
הציפה כתום כהה .מועד הבשלה מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
י סייח התשל״ג ,עמי  ;272התשמ״ד ,עמ׳  :23התשנ״ו ,עמ׳ .92
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מבקשה מם׳  3672/04עד מס׳ 3675/04
שם המבקש :גיו אינטרנשיונל בע״מ ,אביחיל ורדאוה לימיטד,
אנגליה.
תאריך הבקשה.9.8.2004 :
שם המטפחים :אוה איזק ,רחובות ורוני מק ניקול ,אנגליה.
שם הגידול :תות שדה.
בקשה 3672/04
השם המוצע לזן :רדאוה .73
כינוי הזן.073 :
תיאור הזן ותכונותיו :מיק)ם התפרחת מחוץ לעלווה .פרי קוני
גדול בצבע כתום אדום .מועד הבשלה מוקדם .חסר ניבה
שניה.
ייחוד הזן. :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3673/04
השם המוצע לזן :רדאוה .57
כינוי הזן.057 :
תיאור הזן ותכונותיו :מיקום התפרחת בגובה העלווה .פרי
קוני בינוני בצבע אדום .מועד הבשלה מוקדם .חסר ניבה
שניה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם הגידול.:גיפםנית.
השם המוצע לזן :מיראבלה.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בגובה  120-100ס״מ ,עלה כישורי,
פרח עגול מלא בצבע לבן ,תפרחת צפופה ,ענף חזק.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3678/04 :
תאריך הבקשה.6.09.2004 :
שם המבקש :העוצרים של אוניברסיטת קליפורניה ,על ידי
ריינהולד כהן ושות׳ ,תל אביב.
שם המטפחים :דאגלאם ו .שאוו וקירק ד .לארםון ,קליפורניה.
שם הגידול :תות שדה.
השם המוצע לזן :אלביאון.
כינוי הזן :סי אן .220
תיאור הזן ותכונותיו :מיקום התפרחת מחוץ לעלווה .פרי קוני
גדול בצבע אדום-אדום כהה .מועד הבשלה בינוני'.בעלי
ניבה שניה .אורך יום ניטרלי.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3679/04 :
תאריך הבקשה. 12.09.2004 :
שם המבקש :עודד אל־יגון ,כפר אז״ר.
שם המטפח :עודד אל־יגון.

בקשה 3674/04
השם המוצע לזן :רדאוה .41
כינוי הזן.041 :
תיאור הזן ותכונותיו :מיקום התפרחת מחוץ לעלווה .פרי
קוני בינוני בצבע אדום .מועד הבשלה מוקדם .חסר ניבה
שניה.

שט הגידול :מנגו.
השם המוצע לזן :אל־יגון.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי בינוני ,מעוגל כלפי מעלה בשמאל,
יורד בהדרגה מימין ,בעל סינוס ליד הצלקת ,חד עוברי.
מועד הבשלה בינוני.
ייחוד.הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3675/04
השם המוצע לזן :רדאוה .29

מספר הבקשה3680/04 :
תאריך הבקשה 9.09.2004 :ו.
שם המבקש :יוסף ואורנה שחר ,כפר אז״ר.

כינוי הזן.029 :

שם המטפח :יוסף ואורנה שחר.

תיאור הזן ותכונותיו :מיקום התפרחת מחוץ לעלווה .פרי קוני
גדול בצבע אדום .מועד הבשלה מוקדם .חסר ניבה שניה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם הגידול :מנגו.

מספר הבקשה3676/04 :
תאריך הבקשה 7.08.2004 :ו.
שם המבקש :אליהו אליפנץ ,מושב ביצרון.
שם המטפח :אליהו אליפנץ.
שם הגידול :אפרסק.
השם המוצע לזן :מור.
תיאור הזן ותכונותיו :גודל עץ בינוני ,צבע ציפת הפרי לבן,
בעל צבע אנטוציאן בענף הפריחה. ,פרח דמוי פעמון ,בלא
צופנים ,גודל עלה כותרת בינוני ,גלעין נצמד לציפה,
מועד תחילת פריחה ומועד הבשלה מוקדמים.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3677/04 :
תאריך הבקשה.09.2004 :ו.
שם המבקש :קלרה דהאן ,ראשון לציון.
שם המטפח :קלרה דהאן.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס׳׳ה18.5.2005 ,

השם המוצע לזן :אילת שחר.
תיאור הזן ותכונותיו :פרי בינוני ,מעוגל כלפי מעלה בשמאל,
יורד בהדרגה מימין ,חסר סינוס ליד הצלקת ,חד עוברי.
מועד הבשלה מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3681/04 :
תאריך הבקשה.20.09.2004 :
שם המבקש :שמואל מור ,מושב עולש.
שם המטפח :שמואל מור.
שם הגידול :גיפסנית.
השם המוצע לזן :סאן מורינו.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בגובה  130-100ס״מ ,עלה רחב ירוק,
פרח בגודל  9-8מ״מ' בצבע לבן עז.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3682/04 :
תאריך הבקשה0.2004 :ו4.ו.
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שם המבקש :הזרע ג׳גטיקם ,חוות מבחור ,ד״ג לכיש דרום.
שם המטפח :עמוס ניר ,אשקלון.
שם!הגידול :חסה.

תיאור הזן ותכונותיו :טיפוס שיחי )גובה הצמח בדרך כלל
מעבר ל־ 150ם״מ( ,פרח בינוני ,כפול למחצה ,בצבע אדום
מעורב .מועד פריחה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

השם המוצע לזן :שלי.
כינוי הזן.1^15002 :
תיאור הזן ותכונותיו :צבע זרע שחור ,צבע עלים חיצוני באסיף
ירוק ,בלא צבע א^טוציאן ,מועד תחילת הפרגה בחום
בינוני ,טיפוס הצמח פריך.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 3687/04
השם המוצע לזן :מאימלבה.
תיאור הזן ותכונותיו :טיפוס שיחי )גובה הצמח בדרך כלל
מעבר ל־50ו ס״מ( ,פרח בינוני ,כפול ,בצבע משמש מעורב.
מועד פריחה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס׳  3683/04עד מם׳ 3685/04
שם המבקש :הזרע גינטיקס ,חוות מבחור ,ד״נ לכיש דרום.
תאריך הבקשה.14.10.2004 :

מספר הבקשה3688/04 :
תאריך הבקשה.2004 :וו.7.

שם הגידול :עגבניה.

שם המבקש :סאנטורי פלאוורס ,יפן ,באמצעות מורהיים ניו
פלאנט ב.ו ,הולנד.

בקשה 3683/04

שם המטפחים :טומויה מיסאטו ויאםויוקי מוראקאמי ,יפן.

שם המטפח :רון אקר ,כפר בן־נון.

שם הגידול :מנדוילה.

השם המוצע לזן :אמיליה.

השם המוצע לזן :סאנמאנדקרים.

כינוי הזן.1^3060 :
כינוי הזן :םאגדאויללה רד.
תיאור הזן ותכונותיו :צימוח מסתיים חלקי ,טרף עלה מנוצה,
תיאור הזן ותכונותיו :צמח מטפס עד לגובה  250ס״מ ,זקוק
לעוקץ הפרי יש רקמת ניתוק ,פרי בינוני גדול פחוס
,
45RHSפריחהמוקדמתA,
לתמיכה ,פרח בודד ,בצבע
במקצת ,צלעות חלשות בצד העוקץ ,מעל ארבע מגורות,
קטיף מאוחר.
בלא כתפיים ירוקות ,אדום ,מוצק .מועד הגבה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה3689/04 :

בקשה 3684/04

תאריך הבקשה.18.11.2604 :

שם המטפח :רון אקר ,כפר בן־נון.

שם המבקש :דוד פיין ,מטולה.

השם המוצע לזן :טרייםי.

שם המטפח :דוד פיין.

כינוי הזן.1^3209 :
תיאור הזן ותכונותיו :צימוח בלתי מסתיים ,טרף עלה מנוצה,
לעוקץ הפרי יש רקמת ניתוק ,פרי גדול עגול ,צלעות
חלשות בצד העוקץ ,מעל ארבע מגורות ,בלא כתפיים
ירוקות ,אדום ,מוצקות בינונית .מועד הנבה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם הגידול :פקאן.
השם המוצע לזן :פיין.
תיאור הזן ותכונותיו :אגוז ארוך ברוחב בינוני ,תפיסות הצלקת
במועד שפך האבקה ,מועד הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 3685/04

מספר הבקשה3690/04 :

שם המטפח :עזרי פלג ,בית קמה.

תאריך הבקשה.22.11.2004 :

השם המוצע לזן :לורה לי.

שם המבקש :ערדום ,יטבתה.

כינוי הזן¿ ^ 3 5 1 3 :

שם המטפח :מוטי הררי ,יטבתה.

תיאור הזן ותכונותיו :צימוח מסתיים ,טרף עלה מנוצה ,לעוקץ
הפרי יש רקמת ניתוק ,פרי גדול דמוי לב ,צלעות בינוניות
בצד העוקץ ,שוןיים-שלוש מגורות ,בעל כתפיינז ירוקות,
אדום ,מוצק .מועד הנבה מוקדם.

שם הגידול :אפונת המדבר.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

השם המוצע לזן :םקרלט פלמינגו.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח שרוע ,עד מטר אחד .גבעול עד  3מ׳
אורך .עלה מנוצה בצבע ירוק-אפרפר .תפרחת פרפרנית,
פךח מאורך.

מבקשה מס׳ , 3686/04עד מם׳ 3687/04

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם המבקש :מייאן אינטרנשיונל ,צרפת ,באמצעות מועצת
הצמחים ,ראשון לציון.

מספר הבקשה3691/04 :

תאריך הבקשה 0.2004 :ו.17.

תאריך הבקשה 2.2004 :ו.5.

שם המטפח :אלאין אנטואין מייאן.

שם המבקש :פאולסן רוזר א/ם ,דנמרק.

שם הגידול :ורד.

שם המטפח :פאולסן רוזר א/ס ,דנמרק.
שם הגידול :ורד.

בקשה 3686/04
השמ המוצע לזן :מאילאמברה.
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י

השם המוצע לזן :פאולהי.008
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

תיאור הזן ותכונותיו :צמח נמוך ,עד  60ם״מ& ,רה כפול בינוני
בצבע ורוד בינוני ם  5 5 0מ!*] ,מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מם׳  3692/04עד מם׳ 3694/04
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי .ת״ד  6מרכז וולקני ,בית
דגן.
תאריך הבקשה.8.12.2004 :
שם המטפחים :נתיב דודאי ,אליהו פוטויבםקי ,דיאה סעדי,
עוזי רביד ,דוד חיימוביץ.
שם הגידול :רוזמרין.

,

בקשה 3692/04
השם המוצע לזן :ישראל.
כינוי הזן.]^.¥8 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח זקוף בגובה  .70-40ס״מ .קוטר
גבעול '5-2מ״מ ,עלים צפופים .עלה קמור וצר• ,בעל צורה
ייחודית ,בצבע ירוק עז .תפרחת אופיינית ,בכחול בהיר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3693/04
השם המוצע לזן :אורנית.
כינוי הזן :ו ו ^ א .

בקשה 3696/04
השב 1המרצע לזן :פאקאן.
כינוי הזן :פאק אנטוני.
תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע כתום אדום RHS

A.40
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3697/04

השם המוצע לזן :פאקטינה.
כינוי הזן :פאק אמיליה.

תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע ורוד בהיר משתנה

.RHS63C-66D
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3698/04
השם המוצע לזן :פאקדי.
כינוי הזן! פאק קנדי רוז.

תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע ורוד כחלחל RHS

C.66
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3699/04

השם המוצע לזן :פאקלאי.

כינוי הזן :פאק• .קלאיס.

תיאור הזן ותכונותיו :צמח זקוף למחצה בגובה  70-40ם״מ.
ענפים דקים ,נושאים עלים דקים מאוד .עלה קעור מעט,RHS,תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע כתום ורוד
דק מאוד ,בצבע ירוק! תפרחת אופינית .ממעט בפריחה.
• .49B
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה 3694/04

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3700/04

השם המוצע לזן :םטאר,

השם המוצעילזן :םוורו.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו שליהזן.

כינוי הזן 2.:ו ^ ] .
3ינוי הזן :פאק פלאוור פיירי רוז.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בגובה  00-50ו ס״מ .גבעול זקוף תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע סגול אדום
ודק .עלה ארוך ,ישר יחסית .תפרחת בצבע לבן כחלחל.

בקשה/04ו370
מספר הבקשה3695/04 :
השם המוצע לזן :סווביו.
תאריך הבקשה.26.12.2004 :
כינוי הזן :פאק פלאוור פיירי ויולט.
שם המבקש :סאן וורלד אינטרנשיונל ,על ידי ריינהולד פהן
תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע סגול אדום
ושות׳ ,תל אביב.
שמות המטפחים; קארלוס ,ד .פיר :ברום ,ד .מו$י.י :דויד ,וו .קיין,
קליפורניה,

שם הגידול :משמש.י:

השם המוצע לזן :סופריטבן.
תיאור הזן ותכונותיו :עץ גדול .גזע בינוני עד עבה .עלה דמוי
מרית ,ירוק .פרח בינוני ,כ־  3ס״מ ,בצבע לבן ס^ 8 155
,
מועד פריחה בינוני ,מועד הבשלה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מם׳  3696/04עד מם׳ 3702/04

שם המבקש :אלםנר פאק גיונגפפלאנזן דרםדן ,גרמניה ,על ידי
די.אס.ג׳י .אם.בי.אייטץי ,גרמניה.

תאריך הבקשה.29.12.2004 :
שם הגידול :פלרגוגיום.

שם המטפח :כריםטה הופמיאן ,גרמניה.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

A38

5

4

A

.

.

D,RHS 66

A.57

A,RHS 74

.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו שיל הזן:
בקשה 3702/04

השם המוצע לזן :פאקפוקס
כינוי הזן :פאק פוקסי

תיאור הזן ותכונותיו :פרח כפול ,בצבע סגול אדום .RHS 66A
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מם׳  3703/04עד מסי 3708/04
שם המבקש :רוזן טאנטאו ,גרמניה ,על ידי פלאוור ויזן ,כפר
סבא
תאריך הבקשה 2.2004 :ו29.
שם הגידול :ורד.
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בקשה 3703/04

שם המטפח :האנס ג׳ורגן אברם ,גרמניה.

השם המוצע לזן :טאן.98399
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ם״מ .פרח
 5 1 Aמ ו ע ד פריחה
.RHS
גדול ,כפול ,בצבע אדום מעורב
מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זבות מספחים
של זני צמחים ,התשל״ד 974 -ז .
־

י׳ באדר ב׳ התשם״ה נ ו  2במרס (2005
)חמ (3-235

מיכל סגן כהן
רשמת זכות מטפחים

י ק״ת התשל״ד ,עמי .713

בקשה 3704/04
שם המטפח :האנס ג׳ורגן אברס ,גרמניה.
השם המוצע לזן :טאן.97544
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ם״מ .פרח
 4 4 Aמ ו ע ד
.RHS
גדול מאוד ,כפול ,בצבע אדום בינוני
פריחה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3705/04
שם המטפח :כריסטיאן אברס ,גרמניה.
השם המוצע לזן :טאן.01693

תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ס״מ .פרח
 2 6 Aמ ו ע ד פריחה
.RHS
גדול ,כפול ,בצבע משמש מעורב
מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3706/04
שם המטפח :האנס ג׳ירגן אברם ,גרמניה.
השם המוצע לזן :טאן.99066
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ס״מ .פרח
 4 4 Aמ ו ע ד פריחה
.RHS
בינוני ,כפול ,בצבע אדום בינוני
מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3707/04
שם המטפח :בריסטיאן אבדם ,גרמניה.
השם המוצע לזן :טאן.01549
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ס׳ימ .פרח
 4 3 Aמ ו ע ד פריחה
.RHS
גדול ,כפול ,בצבע אדום בינוני
מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים התשל״ג1973 -
אני מודיעה בזה כי ,בהתאם להוראות סעיף  24לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג 1973-׳ ,רשמתי בספר
הזכויות ,זכויות מטפחים כמפורט להלן:
מסי הרישום2435 :

מסי הבקשה/03 :ו348
שם המבקש :סלקטה קלם ג.מ.ב.ה .וקי ק.ג״ גרמניה)על ידי יצחק
אלון ,ת״ד ,22 .בפר בני ציון(.
שם המטפח :פיטר אמברוזיוס ,גרמניה.
הגידול והזן :גרברה קוקו.
מם׳ הרישום2436 :

מס׳ הבקשה3482/03 :

שם המבקש :םלקטה קלם ג.מ.ב.ה .וק׳ ק.ג ,.גרמניה)על ידי יצחק
אלון ,ת״ד  ,22כפר בני ציון(.
שם המטפח :פיטר אמברוזיום ,גרמניה.
הגידול והזן :גרברה אתנה.
מם׳ הרישום2437 :
מם׳ הבקשה3483/03 :
שם המבקש :םלקטה קלם ג.מ.ב.ה .וק׳ ק.ג ,.גרמניה)על ידי יצחק
אלון ת״ד  22כפר בני ציון(.

שם המטפח :פיטר אמברוזיוס ,גרמניה.
הגידול והזן :גרברה פיסידה.
מס׳ הרישום2438 :
מם׳ הבקשה3446/02 :
שם המבקש :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת,
ד״נ משגב .20180

בקשה 3708/04

שם המטפח :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת.

שם המטפח :בריסטיאן אברם ,גרמניה.

הגידול והזן :חמציץ נועם.

השם המוצע לזן :טאן.01622
׳תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני בגובה  150-60ס״מ .פרח
 2 3 Bמ ו ע ד
.RHS
בינוני ,בפול למחצה ,בצבע כתום מעורב
פריחה מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
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
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מם׳ הרישום2439 :

מס׳ הבקשה3573/03 :
שם המבקש :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת,
ד״נ משגב .20180
שם המטפח :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת.

הגידול והזן :חמציץ דדו.
י ם״ח התשל״ג ,עמי .272
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מם׳ הרישום2440 :
מם׳ הבקשה3574/03 :
שם המבקש :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת,
ד״נמשגב .20180
שם המטפח :יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע״מ ,מושב יודפת.
הגידול והזן :חמציץ אוטלה.
מס׳ הרישום2441 :
מם׳ הבקשה3114/99 :
שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,ת״ד  ,6בית
דגן .50250

שם המטפח :א .ארז ,ר .קרצ׳ינסקי ,ז .יבלוביץ ,ר .אסף ,ע .בן
יעקב.

הגידול והזן :משמש תרוג.

מס׳ הרישום2448 :
מס׳ הבקשה3391/02 :
שם המבקש :מיושי אנד קו .לימטד )על ידי אי.בי.די.איי
יצוא) (1994בע־מ ,לזרוב  ,33ראשון לציון(.
שם המטפח :קלרה דהאן ,שוג׳י האטנו.
הגידול והזן :גיפםנית מאידה פינק.
מם׳ הרישום2449 :
מס׳ הבקשה3392/02 :

שם המבקש :מיושי אנד קו .לימטד )על ידי אי.בי.די.איי
יצוא) (1994בע״מ ,לזרוב  ,33ראשון לציון(.

שם המטפח :קלרה דהאן ,שוג י האטנו.
;

הגידול והזן :גיפםנית מאירה קווין.
מם׳ הרישום2450 :

מם׳ הרישום2442 :

מס׳ הבקשה3416/02 :

מם׳ הבקשה3385/02 :

שם המבקש :דנציגר  -משק פרחים ״דך ,מושב משמר השבעה
.50297

שם המבקש :מינהל המחקר החקלאי ,מרכז וולקני ,ת״ד  ,6בית
דגן .50250

שם המטפח :גבריאל דנציגר ,מושב משמר השבעה .50297

שם המטפח :נ .דודאי ,ד .חיימוביץ ,ם .דיא ,א .פוטויבםקי.

הגידול והזן :גיפסנית דנגיפדיגי.

הגידול והזן :ריחן מתוק עדי.
מם׳ הרישום2443 :
מם׳ הבקשה3338/01 :
שם המבקש :פיאט שכראום הולדינג ב.ו) .על ידי ירחמיאל בר־
גנר ,ת״ד  ,9אודים (42905
שם המטפח :פ.נ.גי .שבראוס ,הולנד.
הגידול והזן :גרברה שאיינה.
מסי הרישום2444 :
מם׳ הבקשה/02 :וו34
שם המבקש :אגרידרה ,ת״ד  ,103גדרה .70750
שם המטפח :א .יעקבס ,א .מרומי.
הגידול והזן :חיטה רכה יובל.
מם׳ הרישום2445 :
מם׳ הבקשה3552/03 :
שם המבקש :אגרידרה ,ת״ד  ,103גדרה .70750
שם המטפח :א .יעקבם ,רח׳ אחרוני  ,28רחובות.
הגידול והזן :חיטה רכה רותם.
מט׳ הרישום2446 :
מם׳ הבקשה3389/02 :
שם המבקש :מיושי אנד קו .לימטד )על ידי אי.בי.די.איי
יצוא) (1994בע״מ ,ארוב  ,33ראשון לציון(.
שם המטפח :קלרה דהאן ,שוג׳י האטנו.
הגידול והזן :גיפסנית מאידה בל.
מם׳ הרישום2447 :
מס׳ הבקשה3390/02 :
שם המבקש :מיושי אנד קו .לימטד )על ידי אי.בי.די.איי
יצוא)994ו( בע״מ ,לזרוב  ,33ראשון לציון(.
שם המטפח :קלרה דהאן ,שוג׳י האטנו.
הגידול והזן :גיפסנית מאידה םאיו.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

מס׳ הרישום2451 :
מם׳ הבקשה3417/02 :
שם המבקש :דנציגר  -משק פרחים ״דן״ ,מושב משמר השבעה
.50297
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,מושב משמר השבעה .50297
הגידול והזן :גיפםנית דנגיפוויפה.
מם׳ הרישום2452 :
מם׳ הבקשה3496/03 :
שם המבקש :דנציגר  -משק פרחים ״דך ,מושב משמר השבעה
.50297
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,מושב משמר השבעה .50297
הגידול והזן :גיפםנית דנגיפדיי.
מם׳ הרישום2453 :
מם׳ הבקשה3444/02 :

שם המבקש :דנציגר  -י משק פרחים ״דן״ ,מושב משמר השבעה
.50297
שם המטפח :גבריאל דנציגר ,מושב משמר השבעה .50297

הגידול והזן :סולידגו דנםולבירד.
מם׳ הרישום2454 :
מם׳ הבקשה3433/02 :
שם המבקש :חב׳ ואן ריין ב.ו) .על ידי אולאנםקי סוכנויות בע״מ,
ת״ד  2567תל אביב(.
שם המטפח :חב׳ ואן ריין ב.ו ,.הולנד.

הגידול והזן :תפוח אדמה לבדיה.
מם׳ הרישום2455 :
מם׳ הבקשה3436/02 :

שם המבקש :הזרע ג׳נטיקם ,ברורים ,ד.נ .שקמים .79837
שם המטפח :אודי מידן ,רח׳ האלה  ,10מזכרת בתיה .76804
הגידול והזן :חיטה רכה שוהם.
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מם׳ הרישום2456 :
מם׳ הבקשה3274/01 :
שם המבקש :פר קלם ,גרמניה)על ידי יצחק אלון ,ת״ד  ,22בפר
בני ציון(.
שם המטפח :פר קלם ,גרמניה.
הגידול והזן :צפורן קלניל.
מם׳ הרישום2457 :
מם׳ הבקשה3323/01 :
שם המבקש :אפ.ג׳י.בי .ב.ו) .על ידי נחמיה בן צבי ,מושב נתיב
העשרה(.
שם המטפח :אפ.ג׳י.בי .ב.ו ,.הולנד.
הגידול והזן :חרצית הרבי.
מס׳ הרישום2458 :
מס׳ הבקשה :ו3324/0

מסי הרישום2463 :

מסי הבקשה3373/02 :
שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה סאאט,
י גרמניה(.
שם המטפח :כריםטה הופמן ,גרמניה.

הגידול והזן :פלרגוניום פאקשובי.
מס׳ הרישום2464 :

מם׳ הבקשה3374/02 :

שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקווי.
מם׳ הרישום2465 :

מם׳ הבקשה3375/02 :
שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה סאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :בריםטה הופמן ,גרמניה.

שם המבקש :אפ.ג׳י.בי .ב.ו) .על ידי נחמיה בן צבי ,מושב נתיב
העשרה(.

הגידול והזן :פלרגוניום פאקוויקה.

שם המטפח :אפ.ג׳י.בי .ב.ו ,.הולנד.

מם׳ הרישום. 2466 :

הגידול והזן :חרצית פיגראנר.
מם׳ הרישום2459 :
מס׳ הבקשה3357/02 :
שם המבקש :םינגנטה סירס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :ה .סטמקנם ,הולנד.
הגידול והזן :דיאםציה דיאםטרה.
מס׳ הרישום2460 :
מם׳ הבקשה3358/02 :
שם המבקש :סינגנטה םידם ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,60 40תל אביב .(61040
שם המטפח :ה .םטמקנס ,הולנד.
הגידול והזן :דיאסציה דיאסטוניה.
מס׳ הרישום :ו246
מם׳ הבקשה3371/02 :
שם המבקש :אלסנר פאק יוגגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקבלוסי.
מם׳ הרישום2462 :
מסי הבקשה3372/02 :
שם המבקש :אלסנר פאק יונגפלאגצן)על ידי דויטשה סאאט,
גרמניה(.
שם המטפח:׳ כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקטומגי.
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מם׳ הבקשה02/337$ :
שט אמבקש :לייסנס אינםטיטיוט נדרלגרנז)על ידי ריינהולד
כהן ושות׳ ,ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :פטרום מ.מ .הוף ,הולנד.
הגידול והזן :קאלה רד דיזייר.
מס׳ הרישום2467 :

מם׳ הבקשה4421)02 :

שם המבקש :טינגנטה םידס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040

שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.

הגידול והזן :ארגיראנתמום ארגירקטיס.
מם׳ הרישום2468 :
מס׳ הבקשה3422/02 :
שם המבקש :סינגנטה סירס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ה״ד  ,4060תל אביב  040ו.(6
שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.
הגידול והזן :ארגיראנתמום ארגירנטיס.
מסי הרישום2469 :
מס׳ הבקשה3535/03 :
שם המבקש :סינגנטה סידם ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4!:60תל אביב .(61040

שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.

הגידול והזן:ארגיראנתמום ארגידווויטיס.
מס׳ הרישום2470 :

מס׳ הבקשה3423/02 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו) .על ידי ריינהולר כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040

שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.

הגידול והזן :דושן בידנטיס.
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מס׳ הרישום2471 :

מס׳ הרישום2479 :

מם׳ הבקשה3424/02 :

מס׳ הבקשה3604/04 :

שם המבקש :םינגנטה םידם ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,

שם המבקש :פלורה נובה פלאנצן ג.מ.ב.ה״ גרמניה.

תייר  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :ג׳יי .אוד ,הולנד.
הגידול והזן :לובליה לובנטיס.
מס׳ הרישום2472 :
מם׳ הבקשה3425/02 :
שם המבקש :טינגנטה םידם ב.ו) .על ידי רייגהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :ג׳יי .זמד ,הולנד.
הגידול והזן :גרמית אוסנטים.
מס׳ הרישום2473 :
מם׳ הבקשה3426/02 :
שם המבקש :םינגנטה סידם ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :ג׳יי .אוד ,הולנד.
הגידול והזן :גרמית אוםג׳וטיס.
מס׳ הרישום2474 :
מם׳ הבקשה3427/02 :
שם המבקש :םינגנטה סירס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :ג׳יי .אוד ,הולנד.
הגידול והזן :גרמית אוסואטים.
מס׳ הרישום2475 :
מם׳ הבקשה3434/02 :
שם המבקש :םינגנטה סידס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  4060תל אביב .(61040

שם המטפח :מ .םאנדרם ,הולנד.

הגידול והזן :אגראטום אגמונטיס.
מם׳ הרישום2476 :
מם׳ הבקשה3226/00 :
שם המבקש :משפחת ואן דן ברג)על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :גררדום פיטר ואן דן ברג ,הולנד.
הגידול והזן :אזוביון בורגולדין.
מם׳ הרישום2477 :
מם׳ הבקשה3448/02 :
שם המבקש :פלורה נובה פלאנצן ג.מ.ב.ה ,.גרמניה.
שם המטפח :קטרינה זר ,גרמניה.
הגידול והזן :הלבלוב הדור קאמפ בורגונדי.
מם׳ הרישום2478 :
מס׳ הבקשה3449/02 :
שם המבקש :פלורה נובה פלאנצן ג.מ.ב.ה ,.גרמניה.
שם המטפח :קטרינה זר ,גרמניה.
הגידול והזן :הלבלוב הדור פיםמונד.
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י שם המטפ :(1קטרינה זר ,גרמניה.
הגידול והזן :הלבלוב הדור פיםמרס.
מס׳ הרישום2480 :
מס׳ הבקשה3605/04 :
שם המבקש :פלורה נובה פלאנצן ג.מ.ב.ה ,.גרמניה.
שם המטפח :קטרינה זר ,גרמניה.
הגידול והזן :הלבלוב הדור פיסולימפ.
מס׳ הרישום2481 :
מס׳ הבקשה3454/03 :
שים הצזבקש :םינגנטה סידס ב.ו) .על ידי ריינהולד-בהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב .(61040
שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.
הגידול והזן :םנויטליה םאנטניס.
מם׳ הרישומ2482 :
מם׳ הבקשה3455/03 :
שם המבקש :סינגנטה םידס ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל אביב  040ו.(6
שם המטפח :א .הובראקן ,הולנד.
הגידול והזן :םנויטליה םאנטאסול• .
מס׳ הרישום2483 :
מם׳ הבקשה3507/03 :
שם המבקש :סינגנטה סידם ב.ו) .על ידי ריינהולד כהן ושות׳,
ת״ד  ,4060תל:אביב .(61040

שם המטפח :ה .סטמקנם ,הולנד.

הגידול והזן :סוטירה סוטארים.
מם׳ הרישום2484 :
מם׳ הבקשה3498/03 :

שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :כריםטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקוט.
מם׳ הרישום2485 :
מם׳ הבקשה3499/03 :
שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה סאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :כריםטה הופמן ,גרמניה.
י הגידול והזן :פלרגוניום פאקויקי.
מם׳ הרישום2486 :
מם׳ הבקשה3500/03 :
שם המבקש :אלסנר פאק.יונגפלאנצן)על ידי דויטשה סאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקאמלי.
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מם׳ הרישום2487 :
מם׳ הבקשה3501/03 :

שם המבקש :אלסנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.

שם המטפח :כריסטה הופמן ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקבלה.
מס׳ הרישום2488 :

שם המטפח :נילם קלם ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום קלפ.01008
מס׳ הרישום2494 :
מס׳ הבקשה3580/03 :
שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.
שם המטפח :נילם קלם ,גרמניה.

מם׳ הבקשה3502/03 :

הגידול והזן :פלרגוניום קלפ.02038

שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה סאאט,
גרמניה(.

מם׳ הרישום2495 :

שם המטפח :קלאוס אולבריבט  ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקאייז.
מס׳ הרישום2489 :
מם׳ הבקשה3503/03 :
שם המבקש :אלסנר פאק יונגפלאגצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :קלאום אולבריכט ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקביקולור.

מס׳ הבקשה/03 :ו358
שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.
שם המטפח :נילס קלם ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום קלפ.02060
מם׳ הרישום2496 :
מסי הבקשה3582/03 :
שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
בפר בני ציון(.
שם המטפח :נילם קלם ,גרמניה.

מם׳ הרישום2490 :
מם׳ הבקשה3504/03 :
שם המבקש :אלסנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.
שם המטפח :קלאוס אולבריכט ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקבורג.
מם׳ הרישום2491 :

הגידול והזן :פלרגוניום קלפ.03012
מס׳ הרישום2497 :
מס׳ הבקשה3583/03 :
שם המבקש :נילם קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
בפר בני ציון(.
שם המטפח :נילם קלם ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום קלפ.03105

מס׳ הבקשה3505/03 :

מם׳ הרישום2498 :

שם המבקש :אלםנר פאק יונגפלאנצן)על ידי דויטשה םאאט,
גרמניה(.

מם׳ הבקשה3628/04 :

שם המטפח :קלאום אולבריכט ,גרמניה.
הגידול והזן :פלרגוניום פאקויולה.
מם׳ הרישום2492 :
מם׳ הבקשה3522/03 :
שם המבקש :ריינפלאנט ב.ו) .על ידי הורסים הולנד ב.ו,.
הולנד(.
שם המטפח :ריינפלאנט ב.ו ,.הולנד.
הגידול והזן :בוגונויליאה ורה דיפ פרפל.
מסי הרישום2493 :
מסי הבקשה3579/03 :
שם המבקש :נילס קלם ,גרמניה )על ידי יצחק אלון ,ת״ד ,22
כפר בני ציון(.
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שם המבקש :איגוד מטפחי חרציות ,הולנד )על ידי פרחי
איזקםון ,מושב שדה ניצן(.
שם המטפח :סי.בי.איי .ריםרצ׳ ב.ו״ הולנד.
הגידול והזן :חרצית רזומי ווייט.
מסי הרישום2499 :
מם׳ הבקשה3629/04 :
שם המבקש :איגוד מטפחי חרציות ,הולנד )על • •די פרחי
איזקסון ,מושב שדה ניצן(.
שם המטפח :םי.בי.איי .ריםרצ׳ ב.ו״ הולנד.
הגידול והזן :חרצית רוזמי דארק.
ה׳ באדר ב׳ התשם״ה) 16במרס (2005
)חמ (3-361

מיכל סגן כהן
רשמת זכות מטפחים

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לערכי עיבור

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת הקררקעות )רכישה
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה(  ,אני מכריז כי המקרקעין
המתוארים בתוספת אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים  656ו ,התש״ל ,עמי
 ,2808יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

הודעה לפי סעיף!  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
,

תוספת
חטיבת קרקע בשכונת רמות בירושלים כמפורט להלן:
גוש ארעי ,30869 :חלקה ארעית ו ,בשטח של  28.775דונם,
מם׳ תכנית לצורכי רישום :ש.י ,1038/1/2004 .מס׳ תשריט
הפקעה :הפ/לה/ו.322/12

ירושלים ,שכונת רמות  ,06שטח ממערב לכביש גולדה
מאיר ומצפון לרמות  — 03גוש  ,30732חלקות  155 ,154ו־156
בשלמות ,הידועים כמגרשים  155 ,154 ,153לפי תכנית במ/
4192א — המיועדים לשטחים לבניני ציבור והמםומנים בצבע
חום מתוחם בקו בצבע חום כהה ,במםומן בתשריט תכנית
,
במ4192/א המאושרת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ירושלים,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ח באדר א׳ התשם״ה) 9במרס (2005
)חמ (3-2

חטיבת הקויקע האמורה מסומנת בצבע אדום ,בתשריט
מס׳ הפ/לה/ו2ו ,322/הערוך בקנה מידה  1:1,250והחתום בידי
שר האוצר.

אורי לופוליאנםקי

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

'העתקי התשריט האמור מופקדים במשרדי מנהל אגף
רישום והסדר מקרקעין בירושלים ,ובמשרדי הממונה על
מחוז ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה
הרגילות.
ו׳ באדר ב׳ התשם׳׳ה) 17במרס (2005
)חמ (3—4

בנימין נתניהו

י עייר 943ו ,תום׳ ו ,עמי .32

שר האוצר

הודעה לפי סעיפים  5ו־7

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 965-ו י ,ובהתאם לתכנית מס׳ במ /ו ,456שינוי
מם׳  1/93לתכניות מיתאר מקומיות מסי 3603 ,3603 ,3144א
ו־3603ב )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4292התשנ״ה ,עמי  ,2606מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( 943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
2

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-וי ,ובהתאם לתכנית מם׳ במ92/ו4א,
שינוי מם׳ /92ו לתכנית מיתאר מקומית מסי במ) 4192/להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4182התשנ״ד ,עמי  ,1528מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציב1ר( , 1943 ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.
2

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים -שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
תוספת
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ירושלים ,שכ׳ פסגת זאב מזרח — גוש  ,30590ח״ח ,161
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את  62ו ,הידוע כמגרש  3001לפי תכנית במ — 4561 /המיועד לשטח
לבנין ציבורי והמסומן בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה,
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
כמסומן בתשריט תכנית במ/ו 456המאושרת.
וסעיף.
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
2

עייר  943ו ,תום׳ ו ,עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

י סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
2

עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
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העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ירושלים,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ח באדר א׳ התשס״ה) 9במרס (2005
)חמ (3-2

אודי לופוליאנסקי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שד׳ בן גוריון ,68
תל אביב ,ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל־אביב—
יפו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳׳ו באדר א׳ התשס״ה) 24בפברואר (2005
)חמ (3-2
דון דוולדאי

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

לפקודת הקרקעות)רכישה לערכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מס׳  432תיקון
מם׳  1לשנת  1955לתכנית מיתאר יפו שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,782התש״ך ,עמי  1977ותכנית
תא—2266/ח ,390/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4368התשנ״ו ,עמי  098ו ותכנית  990ו ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2559התשל״ט ,עמי
) 2026להלן  -התכניות( ,מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל־אביב—יפו )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,וי ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ תא) 2660/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5028התשם״ב ,עמי  ,294מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות)רכישהלצרכי ציבור( 943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
־

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

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

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
גוש שומה  ,7027ח״ח  ,22בשטח של  288מ״ר ,מתוך שטח
כולל של  1,279מ״ר ,בהתאם לתשריט ,כשהשטח המופקע
מתוחם בו בצבע אדום.

תוספת
גוש — 6987

חלקה

שטח החלקה
במ״ר

שטח להפקעה במ״ר

ייעוד

1

 4,693ו

11,977

שצ״פ

2

14,177

14,177

שצ״פ

3

32,832

32,832

שצ״פ

58

1,923

) 924נוסף על  323מ״ר
שהופקעו למטרת הרחבת
רח׳ בן צבי(

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ,באגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל־אביב—יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד בשבט התשס״ה) 24בינואר (2005
)חמ (3-2
דון חולדאי

יושב ראש הועדה המקומית

1

2

סייח התשכ״ה ,עמי .307

לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

י סייח התשכ״ה ,עמי .307
2

עייר 943ו ,תוס׳  ,1עמי .32
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ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 1965-י .,ובהתאם לתכנית מם׳ הר656/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4157התשנ״ד ,עמ׳  ,439מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(,'1943 ,
הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו .או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,6545ח״ח  ,5מיקום :מערב לרח׳ משה :הייעוד :דרך
מוצעת.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית הרצליה,

וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ באדר ב׳ התשם״ה) 20במרס (2005
)חמ (3-2
יעל גרמן

יושבת ראש הועדה המקומית
י ם״ח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307

לתכנון ולבניה הרצליה

י ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה 965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית פת233/ו)12/להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3939התשנ״ב ,עמ׳.ו ,58מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה )להלן  -הועדה( ,בהתאם לםעיפיים  5ו־
 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו' ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.

1

סייח התשכ׳׳ה ,עמ׳ .307

י עייר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה — גוש  ,6368ח״ח  ,220בשטח של  115מ״ר;
הייעוד :דרך.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳ באדר ב׳ התשס״ה) 1במרס (2005
)חמ (3-2

יצחק אוחיון

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ פת/מק) 14/1241 /להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4724התשנ׳׳ט ,עמ׳ ,1717
מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות)רכישהלצרכי ציבור( ,'1943 ,הורעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוחי לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה' כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
פתח תקוה — גוש  ,6365ח״ח  ,15בשטח של  7,062מ״ר
לדרך  14 +מ״ר לשצ״פ  3,806 +מ״ר לשב״צ.
י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

י עייר  943ו ,תוס׳ .,1עמ׳ .32
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העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באדר א• התשם״ה) 23בפברואר (2005
)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מם׳ רצ2/ו )להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בע״ר ,1947תום׳  ,2עמי  ,601מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו  ,הודעה בי הקרקע
המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור ובי
הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

לצרכי ציבור(943 ,ו  ,הודעה כל הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות' ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש 5ג9ג ,חלקה  99בשלמות.

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,3923ח״ח  43ו.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות.העבודה הרגילות.
ח׳ באדר א׳ התשס״ה) 7ו בפברואר (2005
)חמ (3-2

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוס׳ ו ,עמ׳ .32

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לעיון

2

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1905-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ רצ) 3/40/1/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5139התשם״ג ,עמי  ,816מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה1

סייח התשכ״ה ,עמי .307
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העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית ראשון
לציון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ט באדר ב׳ התשם״ה)0ג במרס (2005
)חמ (3-2
מאיר ניצן

יושב ראש הועדה המקומית
2

עייר  ,1943תום׳ ו ,עמ׳ .32

לתכנון ולבניה ראשון לציון

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב׳׳ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מס׳ חד809/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3585התשמ״ט ,עמי  ,75מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(, 1943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרכי עיבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
2

כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרבי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
2

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

ג) 6537/להלן  -התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
תוספת
בילקוט הפרסומים  ,4028התשנ״ב ,עמי  3ו  ,41מוסרת בזה הועדה
גוש  ,10054ח״ח  ,14בשטח של  1,917מ״ר.
המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם )להלן  -הועדה(,
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית חדרה,
בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ציבור( ,'1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
כ״ט בשבט התשס׳׳ה) 8בפברואר (2005
לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתין
)חמ (3-2
בדבר רכישת הקרקע האמורה.
ישראל סדן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

הודעה לפי סעיפים  5ו־7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳ ג563/
— אזור תעשיה זעירה בצפון נהריה)להלן  -התכנית( ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1280התשכ״ו ,עמי
 ,1092מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישהלצרכי ציבור( ,943 ,Mהודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן ברבר רכישת הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,בין מכוח זכות או מנימוק
שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים,
נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף :ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים — ראיות
התומכות בטענה כי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל ארם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,19122ח״ח  ,95 ,89 ,81חלקה בשלמות ) 82מקודם
חלקות מבוטלות  ;(50 ,10 ,7הייעוד :כשצ״פ ,דרכים ,שבילים
ומבנה ציבורי.
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה ,ברח׳ החרושת
 ,48כרמיאל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ו׳ באדר א׳ התשם״ה) 5ו בפברואר (2005
)חמ (3-2
דוד בדיל

יושב ראש הועדה המקומית

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם
2

עייר  943ו ,תוס׳ ו ,עמ׳ .32

גוש  ,18200ח״ח .24:17,7,6,5

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית נהריה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ה׳ באדר א׳ התשם״ה) 14בפברואר (2005
)חמ (3-2

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
י ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמי .32

רון פרומד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה•

1

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(• 1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ג0139/ו )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4666התשנ-״ח ,עמי  ,4000מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישהלצרכי ציבור( ,1943 ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
־

הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מם

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,בין מכוח זכות או מנימוק
י ם״ח התשכ״ה ,ענן^.307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ״.32
2

' ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

2659

שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים,
נדרש לשלוח לועדה ,בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה
זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו
בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את
פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין והודעה
המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום
הנתבע בכל סעיף וסעיף',-ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם
סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים — ראיות
התומכות בטענה בי ייגרם סבל.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת
גוש  ,11090חלקה בשלמות  ,59שטח של  16,404מ״ר :גוש
 ,11091חלקה בשלמות  ,45שטח של  11,222מ״ר :גוש ,11095
חלקה בשלמות  ,63שטח של  4,320ו מ״ר• ,גוש  ,11096חלקה
בשלמות  ,46שטח של  20,051מ״ר• ,גוש  089ו ו ,חלקה בשלמות
 ,74שטח של  11,740מ״ר; הייעוד :שטח לדרכים.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית
יזרעאלים ,בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ד׳ באדר א׳ התשס״ה) 13בפברואר (2005
)חמ (3-2
יוחי ברנד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים

תוספת
גוש  ,19122חלקה  85בשלמות ,ח״ח ) 95,89 ,81מקודם חלק
מחלקות מבוטלות  :(56,9,7,10הייעוד :דרכים ,שבילים ,שצ״פ,
מבנה ציבורי ושטח ספורט.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ החרושת
 ,48כרמיאל ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ו׳ באדר א׳ התשם״ה) 15בפברואר (2005
)חמ (3-2
דוד בדיל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ד1965-,
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
/3657ג )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3409התשמ״ז ,עמ׳  ,356מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו',
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין
לצרבי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ ג) 10137/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5105התשם״ב ,עמי  ,3753מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל )להלן -
הועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( 943 ,ו  ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
־

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם,.ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לםעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  9379ו ,ח״ח  ;87 ,66 ,84 ,72 ,67—65 ,63 ,58גוש  9382ו,
ח״ח  —19 ,16 ,15ו.45 ,43 ,35—33 ,2
העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״א באדר א׳ התשס״ה) 2במרס (2005
)חמ (3-2
חנוכה סולומון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל
י סייח התשכ״ה ,עמי .307

י סייח התשכ״ה ,עמי .307

2

י עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

2660

הודעה לפי סעיפים  5ו־ ד

ילקוט הפרסומים ,397S

עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

,

ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005

הודעה לפי סעיפים  5ו־ד

תוספת

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

גוש  ,10832ח״ח  ,25בשטח של  34מ״ר )השטח בו קיים
מבנה(.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מסי ב) 222/להלן -
התכנית( ,להודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4706התע|נ״ט ,עמי  ,959מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית אתא )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיפים 5
ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( , 1943 ,הודעה
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי
ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע
האמורה.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חיפה,
ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ז באדר ב׳התשס״ה) 27במרס (2005
)חמ (3-3
יונה יהב

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,11018חלקות .89,81,80
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית אתא ,רה׳ כיכר העיריה  ,7קרית אתא ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1905-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה— 965ו י ,ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )להלן — הפקודה( ,מודיעה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן —
הועדה( ,כי החליטה לחזור בה מהפקעת הקרקע המתוארת
בתוספת ,שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה,
בילקוט הפרסומים  ,5343התשם״ה ,עמ׳  ,934לענין תכנית
מיתאר מקומית מס׳ תממ2/3/ו.
2

תוספת
י״א בניסן התשס״ה) 20באפריל (2005
)חמ (3-3
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

I

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

יעקב פרץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אתא
י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,'1965ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )להלן — הפקודה( ,מודיעה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה)להלן — הועדה(\ ,
כי ,החליטה לחזור בה מהפקעת הקרקע המתוארת בתוספת\ ,
שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט |
הפרסומים  ,3451התשמ״ז ,עמי  667ו ,לענין תכנית מסי ג851 /
)נהריה(.
2

הודעה לפי םעין4 1ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,'1965ובהתאם לסעיף  14לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( )להלן — הפקודה( ,מודיעה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה)להלן — הועדה(,
כי החליטה לחזור בה מהפקעת הקרקע המתוארת בתוספת,
שלגביה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה ,בילקוט
הפרסומים  ,4964התשם״א ,עמי  ,1719לענין ו1כנית מם׳ חפ/
.981
2

י סייח התשכ״ה ,עמי .307
2

:
j
|
י
I

גוש  ,6367ח״ח  ,5בשטח של  799מ״ר.

א׳ בניסן התשס״ה) 10באפריל (2005
)חמ (3-2

2

I

עייר  943ו ,תוס׳  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

תוספת
גוש  ,18146ח״ח  ,348בשטח של  533נדר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית נהריה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט׳ באדר ב׳ התשס״ה) 20במרס (2005
)חמ (3-3

י סייח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

רון פרומר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה

2

2661

הודעה לפי סעיןו 19

הודעה לפי סעיף  9ו

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מם׳  — 998הרחבת
רח׳ הירקון)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  579ו ,התש׳׳ל ,עמ׳  ,609מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו )להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
|» '1943הלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5331התשם״ה ,עמי  ,57תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל־אביב—יפו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
מם׳ חפ05/דו — אזור התעשיה ,חלוקה חדשה ,גוש  1629ו וחלק
מגושים  ,11666,11665,11664,11663,11661,11221מפרץ חיפה
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3397התשמ״ז ,עמ׳  60ו ,מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור()*1943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5354התשם״ה ,עמ׳  ,932תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית תל־אביב—יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,6905חלק מחלקה  ,12בשטח  3מ״ר מתוך שטח כולל
של  342מ״ר ,בהתאם לתשריט שהשטח המופקע מתוחם בו
בצבע אדום.

תוספת
גוש,11664ח״ח  ,38שטח החלקה  1,248מ״ר,שטח ההפקעה
 45מ״ר :ח״ח  ,63שטח החלקה  2,688מ״ר ,שטח ההפקעה 276
מ״ר.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שד׳ בן גוריון ,68
תל אביב ,ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל־אביב—
יפו ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ו באדר א׳ התשם״ה) 24בפברואר (2005
)חמ (3-4
רון חולדאי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב—יפו

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א באדר א׳ התשם״ה) 20בפברואר (2005
)חמ (3-4
יונה יהב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתמ״ע ) 2363להלן
 התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,4207התשנ״ד ,עמי  ,2936ובהתאם לאישור
הועדה המחוזית מיום י״ט בכסלו התשם״ד ) 14בדצמבר
 ,(2004מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה
)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5285התשס״ד,
עמ׳  ,2421תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
תל־אביב—יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מס׳ חפ707/ו — אזור התעשיה אדמירלטי )להלן  -התכנית(,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4084
התשנ״ג ,עמי  ,1707מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חיפה )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5354התשס״ה,
עמי  ,932תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חיפה מיום
פרסום הורעה זו ברשומות.

2

2

תוספת
גוש  ,6907חלקה  58בשלמות ,בשטח  1,991מ״ר ,בהתאם
לתשריט שבו השטח המופקע מתוחם בצבע אדום.

תוספת
גוש  ,11636ח״ח  :3 ,2הייעוד :אב״צ.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,שדי בן גוריון 68
תל אביב ,ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל־אביב—
יפו ,ובל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ו באדר א׳ התשס״ה ) 24בפברואר (2005
)חמ (3-4
רון חולדאי

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית חיפה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״א באדר א׳ התשם״ה) 20בפברואר (2005
)חמ (3-4
יונה יהב

יושב ראש הועדה המקומית

יושב ראש הועדה המקומית

לתכנון ולבניה תליאביב—יפו

לתכנון ולבניה חיפה

י סייח התשכ״ה ,עמ׳ .307
2

עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

2662

י סייח התשכ״ה ,עמי .307
2

עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה 8.5.2005 ,ו

הודעה לפי סעיף  9ו

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר בי200/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3108התשמ״ה ,עמ׳  ,73מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בת ים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() '1943 ,להלן

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד/במ/
) 937להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4240התשנ״ד ,עמי  ,4703מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה׳ לצרכי ציבור() '1943 ,להלן

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5330התשם״ה ,עמי  ,11תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית בת ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5274התשם״ד ,עמי  ,1962תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

תוספת
גוש  ,7731ח״ח  ,5בשטח של  204מ״ר.

גוש 42ו ,7חלקה .73
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
חדרה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בניסן התשס״ה) 11.באפריל (2005
)חמ (3-4

י״ז באדר ב׳ התשס״ה) 28במרס (2005
)חמ (3-4

חיים אביטן

יושב ראש הועדה המקומית

שלמה לחיאני

לתכנון ולבניה חדרה

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים

י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

י ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמ׳ .32

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

י ע״ר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוקי התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר בי30/א
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  772ו ,התשל״ב ,עמ׳  ,223מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בת ים )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() '1943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5330התשם״ה ,עמ׳  ,10תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית בת ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת חד/במ/
) 972להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4277התשנ״ה ,עמי  ,1618מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() '1943 ,להלן
 הפקודה( ,פי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5274התשם״ד ,עמי  963ו ,תהיה לקניינה הגמור והבעחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,10031חלקה  ,17בשטח של  ,823ו מ׳׳ר)בקירוב(.

גוש 39ו ,7חלקות .262,244
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות..
יי׳ז באדר ב׳ התשם״ה) 28במרס (2005
)חמ (3-4

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
חדרה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בניסן התשם״ה) 11באפריל (2005
)חמ (3-4

חיים אביטן

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

שלמה לחיאני

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

י ם״ח זץתשכ״ה ,עמ׳ .307

י עייר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32

י עייר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס׳יה18.5.2005 ,
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הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף! 19

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-וי ,ובהתאם לתכנית מפורטת חר/במ/
) 945להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4020התשנ״ב ,עמי  ,3753מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור() '1943 ,להלן

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5274התשס״ד ,עמי  961ו ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת חד 001/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4356התשנ״ו ,עמ׳  ,695מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5287התשם״ד ,עמ׳  ,2504תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
־

תוספת

תוספת

גוש  ,10038ח״ח  ,19שטח של 0ו 2מ״ר )בקירוב(; ח״ח ,23
שטח של ,000ו מ״ר )בקירוב(; ח״ח  ,26שטח של  1,449מ״ר
)בקירוב(.

גוש  ,10037ח״ח  ,385שטח של  172מ״ר)בקירוב( :ח״ח ,388
שטח של  69מ״ר)בקירוב(; ח״ח  ,389שטח של  54מ״ר)בקירוב(.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
חדרה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית חדרה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ בניסן התשס״ה) 11באפריל (2005
)חמ (3-4

ב׳ בניסן התשס״ה) 1ו באפריל (2005
)חמ (3-4

חיים אביטן

חיים אביטן

יושב ראש הועדה המקומית

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
י סייח התשכ״ה ,עמי .307

לתכנון ולבניה חדרה
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
י ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .37

י עייר  943ו ,תום׳ ו ,עמי .32

הודעה לפי מעין! 19

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת חד/במ/
) 972להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4277התשנ״ה ,עמי  ,1618מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חדרה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו' )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5274.התשס״ד ,עמי  ,1963תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חררה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

לפקודת הקרקעיות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מס׳ תממ/
) 156להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4884התש״ס ,עמי  ,3601מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה אונו)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() '1943 ,להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  sו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5360התשס״ה ,עמ׳  ,1140תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

תוספת

קרקע במועצה אזורית אפעל ,כמפורט להלן:

גוש  ,10031חלקה  ,17בשטח של  1,823מ״ר)בקירוב(.

גוש — 6178

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
חדרה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח״ח

ב׳ בניסן התשם״ה) 1ו באפריל (2005
)חמ (3-4
חיים אביטן

יושב ראש הועדה המקומית
י

שטח במ״ר

, 56

2,295

30

993

8

4,185

הייעוד :דרך.

לתכנון ולבניה חדרה

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

י עייר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי .32

1

ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307

י עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32

2664

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה בעיריית לוד ,וכל

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,רח׳ םוקולוב ,13
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בשעות-העבודה הרגילות.

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ב באדר א׳ התשם״ה) 3במרס (2005

ט״ז באדר ב׳ התשם״ה) 27במרס (2005
)חמ (3-4

<חמ (3-4
בני רגב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

בנצי מורדוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

הודעה לפי 6עין 91ו

הודעה לפי םעין191

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות)רכישה לצדכי ציבור("1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

בתוקף• סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית ממ) 865/להלן -
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית נת/15/491/א2/
התבנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 782ו ,התשל״ב ,עמי ו ,48מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
הפרסומים  ,2844התשמ״ב ,עמ׳ 07ד ,2מצהירה בזה הועדה
ולבניה יהוד )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
המקומית לתכנון ולבניה נתניה )להלן' -הועדה( ,בהתאם
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו )להלן
לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5343התשם״ה,
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםעמי  ,421תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יהוד מיום
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
פרסום הודעה זו ברשומות.
 ,5354התשס״ה ,עמ׳  ,934תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית נתניה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
תוספת
בית ספר הרצל — גוש  ,6694חלקה  ,122בשטח ש ל כ־5ו
2

1

דונם; הייעוד :בניני ציבור.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ה׳ באדר ב׳ התשס״ה) 16במרס (2005
)חמ (3-4
יוסי בן דוד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד

הודעה לפי סעיף 19

גוש  ,7992ח״ח  ,47מגרש  ;2/47ייעוד :דרך ,בשטח של
כ־ 150מ״ר ,הצבוע בתכנית הפקעה מס׳  131בצבע אדום.
העתק התכנית מופקד במשרדי אגף הנכסים בעיריית
נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
האגף פתוחים לקהל.
כ״ו באדר ב׳ התשס״ה) 6באפריל (2005
)חמ (3-4

י י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מם׳ לד) 340/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3693התשמ״ט ,עמי  ,4018מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד)להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו )להלן
 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5360התשס״ה ,עמ׳  ,1141תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי,ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 1965-י ,ובהתאם לתכנית מיתאר פת40/1230/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3521התשמ״ח' ,עמי  ,707מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה)להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף 9ו לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן
2

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5175התשם״ג ,עמי  ,2093תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית פתח תקוה  h v nפרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,3961חלקה  ;15הייעוד :שטח ציבורי פתוח.
י ם״ח התשכ׳יה ,עמ׳ .307

י עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
2

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

מרים פיירברג
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
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|

תוספת
פתח תקוה — גוש  ,6394ח״ח  ,46בשטח של  58מ״ר ,לדרך.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ה׳ באדר א׳ התשם״ה) 16במרס (2005
)חמ (3-4

לפי סעיפים  sו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4174התשנ״ד,
עמ׳  ,1134תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,3697חלק מחלקה  :71הייעוד :שב״צ ושצ״פ.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

י״א באדר א׳ התשם״ה) 20בפברואר (2005
)חמ (3-4
יהושע פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית לשינוי תכנית
מיתאר מקומית מם׳ פת) 1204/להלן  -התבנית( ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,618התשי״ח ,עמי
 488ו ,מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה
)להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה
לצרכי ציבור(945 ,ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4679התשנ״ח ,עמ׳  ,5252תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
־

תוספת
פתח תקוה — גוש  ,6379ח״ח  33ו ,בשטח של  29מ״ר:
הייעוד :דרך.
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית בעיריית
פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ה׳ באדר ב׳ התשם״ה) 16במרס (2005
)חמ (3-4
יצחק אוחיון

הודעה לפי םעין19 1
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מסי טב2/1111/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים 96יו ,3התשמ״ה ,עמי  ,2262מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טייבה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ף)להלן
 הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5261התשס״ד ,עמי  ,1473תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית טייבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת
גוש  ,8031ח״ח  ;4הייעוד :שצ״פ ,במםומן בצבע ירוק ,והכל
כמסומן בתשריט התכנית המאושרת
העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית טייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ז באדר ב׳ התשס״ה) 27במרס (2005
)חמ (3-4
סלאח ג׳בארה

יושב ראש הועדה המקומית

יושב ראש הועדה המקומית

לתכנון ולבניה פתח תקוה

י ם״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
2

1

עייר  943ו ,תום׳ ו ,עמ׳ .32

2

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

לתכנון ולבניה טייבה

ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי .32

הודעה לפי סעיף  9ו

הודעה לפי םעיןו 19

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית רח3/84/ו )להלן -
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4142התשנ״ג ,עמי  ,4199מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות )להלן  -הועדה( ,בהתאם לסעיף  9ו לפקודת
הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי
הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מסי טב5/1111/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2970התשמ״ד ,עמי  ,195מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טייבה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן

2

1

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

עייר  ,1943תום׳ ו ,עמי .32
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ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

2

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםי סייח התשכ״ה ,עמי .307
2

עייר  ,1943תוס׳ ו ,עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5261התשם״ד ,עמי 472ו ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית טייבה מיום פרסום הודעה זו ברש1מות.

אשר ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5058התשס״ב ,עמ׳  ,1596תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן יבנה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

גוש  ,8030ח״ח  :21 ,29הייעוד :שצ״פ ,כמםומן בצבע ירוק,
והכל כמםומן בתשריט התכנית המאושרת

תוספת

תוספת

גוש  547חלקה .122
העתק התכנית מופקד במשרדו הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה ,בבנין מרכז בילו ,בקרית עקרון ,טל
ו ,08—9450080/פקס  ,08—9353332וכל המעוניין בדבר רשאי
לעיין בו בשעות קבלת קהל בימים בי ,ד׳ ו־ה׳ בין השעות
 ,12.30—8.30וכן לצפות בתכנית באתר הוועדה בתכנית

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית טייבה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ט״ז באדר ב׳ התשם״ה) 27במרס (2005
)חמ (3-4
םלאח גיבארה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה

.www.zraora.org.il

י״ח באדר א׳ התשס״ה) 27בפברואר (2005
)חמ (3-4
עמי יפרח

הודעה לפי סעיף  9ו

יושב ראש הועדה המקומית

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לתכנון ולבניה זמורה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  190-1 189לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתבנית מס׳ טב1/ו1ו0/ו
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2923התשמ״ג ,עמי  ,1914מצהירה בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה טייבה )להלן  -הועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לערכי ציבור() 1943 ,להלן

י םי׳ח התשכ״ה ,עמי .307
2

ע״ר  943ו ,תוס׳ ו ,עמי .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

2

 הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליהםפורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,5272התשס״ד ,עמי  883ו ,תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית טייבה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
11/107/03/4
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2826התשמ״ב ,עמי  ,2142מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
943ו )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4893התש״ם ,עמי  ,3940תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

תוספת
גוש ו ,803ח״ח  :5הייעוד :שצ״פ ,כמםומן בצבע ירוק

־

בתשריט התכנית המאושרת.

העתק התשריט מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ח באדר ב׳ התשס״ה) 29במרס (2005
)חמ (3-4
םלאח ג׳באדה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טייבה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89ו ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית זמ/598/ו ,6שינוי
לתכנית מיתאר זמ) 3/598/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4533התשנ״ז ,עמי ,3965
מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה )להלן
 הועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכיציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת בתוספת,

תוספת
מרכז נפתי אשקלון —
גוש ו93ו ,ח״ח 48ו50 ,ו )מגרש  :(23הייעור :שטח לבניני
ציבורי ,גוש  ,1931ח״ח  v 1 1 ,130,146,99,48,97 ,6858 ,ו ,150 ,
) 154-,153לשעבר ח״ח 57 ,(122ו)לשעבר ח״ח 58 ,(85ו)לשעבר
ח״ח ) 160 ,(6לשעבר ח״ח ) 162 ,(5לשעבר ח״ח  :(52גוש ,1942
ח״ח  :129הייעוד :שטח ציבורי פתוח .גוש  ,1931ח״ח ,111 ,68
) 157 ,153 ,148 ,146 ,135לשעבר ח״ח ) 158 ,(85לשעבר ח״ח :(6
הייעוד :שביל להולכי רגל.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ח באדר א׳ התשס״ה) 27בפברואר (2005
)חמ (3-4
רוני מהעדי

2

_______

י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
2

עייר  943ו ,תום׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

י ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

עייר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32
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הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף19-

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

לפקודת הקרקעות)רכישה לצרבי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
11/107/03/4
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2826התשמ״ב ,עמ׳  ,2142מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 943ו' )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3999התשנ״ב ,עמי  ,2988תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מפורטת מס׳
/107/03/4וו )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2826התשמ״ב ,עמי  ,2142מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) '1943להלן  -הפקודה( ,בי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  sו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4002התשנ״ב ,עמי  ,3127תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

מרכז נפתי אשקלון — גוש  ,1931ח״ח ) 135 ,111לשעבר
ח״ח ) 153 ,(119לשעבר ח״ח ) 157 ,(22לשעבר ח״ח  ;(85הייעוד:
שטח לחניה ציבורית.

תוספת

תוספת

מרכז נפתי אשקלון —

גוש  ,1931ח״ח ) 135,111,101,99 ,68 ,58לשעבר ח״ח ,(119
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית ) 154לשעבר ח״ח ) 157 ,(87,3לשעבר ח״ח  — (85דרך מסי  ;1גוש
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
 ,1931ח״ח  — 75דרך מס׳  ;4גוש  ,1931ח״ח ) 153,69לשעבר ח״ח
הרגילות.
 — (73דרך מסי  ;35גוש  ,1931ח״ח ) 153,111לשעבר ח״ח  57 ,(22ו
י״ח-באדר א׳ התשס״ה) 27בפברואר (2005
)לשעבר ח״ח  — (85דרך מם׳  ;8גוש  ,1931ח״ח ) 154לשעבר ח״ח
)חמ (3-4
 ,3ו ;(5גוש  ,1942ח״ח ) 129לשעבר ח״ח  — (83דרך מסי .3
רוני מהעדי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

הודעה לפי סעיף  9ו
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור( 943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשב״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳
/107/03/4וו )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2826התשמ״ב ,עמי  ,2142מצהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 943ו' )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,3999התשנ״ב ,עמי  ,2989תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
תוספת
מרכז נפתי אשקלון — גוש  ,1931ח״ח 50ו )לשעבר ח״ח
) 153 ,(9לשעבר ח״ח  ;(22מגרש מם׳  :16ךזייעוד :שטח לבניני
ציבור.
העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ח באדר א׳ התשם״ה) 27בפברואר (2005
)חמ (3-4
רוני מהצרי
יושב ראש הועדה המקומית

העתק תשריט התבנית מופקר במשרדי הועדה בעיריית
אשקלון ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ח באדר א׳ התשם״ה) 27בפברואר (2005
<חמ (3-4
רוני מהעדי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

הודעה לפי םעיףו 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לערכי עיבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,'1965-ובהתאם לתכנית מפורטת מם׳
) 40/101/02/4להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3467התשמ״ז ,עמי  ,2058מעהירה
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון)להלן  -הועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לערכי עיבור(,
 943ו' )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודה
בילקוט הפרסומים ו ,377התש״ן ,עמי  ,2940תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית אשקלון מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
תוספת
נאות אשקלון — מגרש מס׳ ח — גוש  297ו ,ח״ח ) 20לשעבר
גוש  ,1228חלקה  ,49ח״ח  ;46,40,39,38,37גוש 227ו ,ח״ח ,30,20
 ;(35הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

לתכנון ולבניה אשקלון
י ם״ח התשכ״ה ,עמי .307
י עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
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י סייח התשב״ה ,עמי .307
י עייר  ,1943תום׳  ,1עמי .32
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית
אשקלון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י״ט באדר התשם״ה) 30במרס (2005
)חמ (3-4

תיקוני טעויות
 .1בהודעה לפי סעיפים  5ו־ד לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,לעני! תכנית מיתאר מקומית מם׳  1488י
)תל אביב( ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5331התשס״ה,
עמ׳ ,57יבתוםפת ,בגוש  ,6615במקום ״מקודם ח״ח 45״ צריך
להיות ״מקודם ח״ח 44״.
6 3 9 . 2 7 0 - 6 s 8 . 9 2 2 1 . (3—2
)חמ 4 1 0
-221.200
 .2בהודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,4976
התשם״א ,עמי  60ו  ,2לענין תכנית מפורטת מם׳  3/101 /02/3ו
) (23ותכנית מפורטת מם׳ /3במ/14/ו )אשדוד( בתוספת
במקום:

גוש

חלקה

"2023

,3,2
8—5

חלק
מחלקה

ייעוד

ת׳
מיתאר
תב״ע

"10,4

גוש

הודעה בדבר ה&קדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7461״ ,שינוי לתכנית
במ/3458/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
בית חנינה ,השטח ממזרח וממערב לכביש מס׳  21וחלק
מדרכים ללא מספר ,השטח שבין קואורדינטות אורך
:
s
o
ובין קואורדינטות רוחב
גוש  ,30605חלקות  136,134,131במלואן ,ח״ח ,127 ,26,25
.138,137,133,132,128
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  1מיוחד ,ולשטח
לבנין ציבורי; ב( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בתחום
מתחם מס׳  1לאיחוד וחלוקה מחדש ,שנקבע בתכנית
במ/3458/א; ג( קביעת אחוזי הבניה המרביים ,מספר
הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל אחד מהמגרשים
המיועדים לבניה; ד( קביעת השימושים המותרים
בשטח לבניני ציבור ובשטח הפתוח הציבורי שבתכנית;

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ /7461א״ ,שינוי לתכנית
במ/3458/א.
סך כל

״2023

מרחב תכנון מקומי ירושלים

ה( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח:
ו( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

צריך להיות:

חלקה

התשכ״ה1965-
מחוז ירושלים

דוגי מהצרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון

סך כל
שטח
במ״ר

הודעות לטי חוק התכנון והבניה,

חלק
מחלקה

שטח
במ״ר •

ת׳
ייעוד

מיתאר
תב״ע

,4,3 ,2
,8—5
10״

בתיקוני טעיות שפורסמו בילקוט
התשס״ה ,עמ׳  ,429פרט  — 3יימחק.

הפרסומים ,5343

)חמ(3—2
 .3בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3469התשמ״ז,
עמי  ,2114לענין תכנית ג/ו) 85נהריה( בתוספת ,בגוש
8146ו ,בשורה של חלקה  — 348בטור מם׳ החלקה במקום
״348״ צריך להיות ״חלק מחלקה 348״ ,ובטור ״שטח בדונם״
במקום ״43.125״ דונם צריך להיות ״42.592״ דונם.
)חמ (3—4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ בית
 .חנינה ,קטעי דרכים ומעברים ללא מסנ*ר ,השטח שבין
קואורדינטות אורך .200ו.500-22ו 22ובין קואורדינטות
רוחב  !631.330-631.150גוש  ,30605חלקות 172 ,25 ,23 ,22
במלואן ,ח״ח .131 ,129-127,24,11
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 1מיוחד לאזור מגורים  2מיוחד :ב( קביעת הוראות לאיהוד
וחלוקה בתחום מתחם מס׳  4לאיחוד וחלוקה חדשה,
שנקבע בתכנית במ/3458/א; ג( קביעת אחוזי הבניה
המרביים ,מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים בכל
אחד מהמגרשים המיועדים לבניה :ד( קביעת השימושים
המותרים בשטחים לבניני ציבור ,ה( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.
) (3״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7462״ ,שינוי לתכניות
/3000ב ובמ/3458/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
בית חנינה ,שטח ממערב לדרך רמאללה וקטעי דרכים
ומעברים ללא מספר ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 221.430-221,280ובין קואורדינטות רוחב ;639.550-639.420
גוש  ,30605ח״ח .173 ,122 ,112 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
האלה :ו( מאזור מגורים  1מיוחד לאזור מגורים  2מיוחד:

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,
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 (2משטח לדרך לאזור מגורים  2מיוחד (3 :משטח נוף פתוח
לדרך חדשה ולאזור מגורים  2מיוחד :ב( קביעת הוראות
לאיחוד וחלוקה בתחום מתחם מם׳  2לאיחוד וחלוקה
מחדש ,שנקבע בתבנית /3458א; ג( קביעת אחוזי הבניה
המרביים ,מספר הקומות המרבי וקווי הבנין המרביים
במגרשים שבתחום אזור מגורים  2מיוחד :ד( קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח :ה( קביעת
הוראות בגין עצים לעקירה,

)(7

 2097ו־/2097א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,מרכז העיר,
רח׳ החבצלת ,השטח שבין קואורדינטות אורך -220.950
 221.100לבין קואורדינטות רוחב  ;632.375-632.175גוש
 ,30052חלקות  93,88 ,37,24,23במלואן.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד במערך ייעודי
הקרקע כמפורט להלן (1 :משטח פרטי פתוח לשטח למוסד:

) (4״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 2ו76״ ,שינוי לתכנית
במ/3456/א.

 (2מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד (3 :משטח פרטי
פתוח לדרך; ב( קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן:
 (1תוספת אגף בן שתי קומות בחזיתו הדרומית של הבנין
הידוע במכללת הדסה (2 :במפלס  ,+7.97להשלמת קומה
קיימת במפלס  +7.29ולתוספות שתי קומות עליונות
באגף המזרחי של הבנין ,הידוע ב״בית הקשתות״;

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳
שועפט ,שטח ממזרח לדרך רמאללה ,חלק מדרך,
השטח שבין קואורדינטות אורך  221.950-221.800ובין
קואורדינטות ר1חב  :635.250-635.175גוש  ,30548חלקות
 57,45במלואן ,ח״ח .26-22
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה
שלא בהסכמה ,בתחום מתחם  27לאיחוד וחלוקה מחדש,
שנקבע בתכנית במ/3456/א :ב( שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :ו( מאזור מגורים  5מיוחד לאזור מגורים 2
ולמעבר ציבורי להולכי רגל;  (2ממעבר ציבורי להולכי רגל
לאזור מגורים  ;2ג( קביעת אחוזי הבניה המותרים ,מספר
הקומות המרבי ,גובה הבניה המרבי המותר ,קווי הבנין
המרביים המותרים ומספר יחידות הדיור המרבי בבל אחד
משטחי המגרשים החדשים המיועדים לבניה :ד( קביעת
הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח:
ה( קביעת הוראות בגין בנינים להריסה :ו( התוויית מעבר
ציבורי להולכי רגל.
) (5״תכנית מיתאר מקומית מסי 7616״ ,שינוי לתכנית במ/
/3456א.

 (3להקמת גשר מעל רח׳ החבצלת המחבר בין בנין
מכללת הדסה לבין בית הקשתות :ג( קביעת קווי בנין
חדשים לתוספות הבניה כאמור :ד( הגדלת מספר הקומות
המרבי בבנין בית הקשתות מ־ 3קומות )קיימות  2קומות(
ל־ 4קומות)הקומה הרביעית מובלעת בחלל הגג(; ה( קביעת
גובה הבניה המרבי לבניה בשטח :ו( קביעת השימושים
המותרים באזור המסחרי המיוחד :ז( קביעת שטחי הבניה
המרביים בשטח לתוספת בניה :ח( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח :ט( קביעת הוראות
בגין דרך לביטול; י( קביעת הוראות בגין מדרגות ומבנים
להריסה :יא( הרחבת קטע מדרך בהתאם לקיים בשטח:
יב( קביעת הוראות בגין איחוד חלקות.
) (8״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 8598״ ,שינוי לתכניות ,4573
 2855ו־.62
השטחים הכלולים .בתכנית ומקומם :ירושלים ,כל מרחב
התכנון המקומי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ שועפט,
השטח ממערב לדרך רמאללה ,השטח שבין קואורדינטות
אורך .575-221.400ו 22ובין קואורדינטות רוחב -635.050
 ;635.800גוש  ,30555חלקות .202,200 ,23,22,20-17
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת הוראות לאיחוד
וחלוקה ללא הסכמת בעלים בתחום מתחם מם׳ 29
לאיחוד וחלוקה מחדש שנקבע בתכנית במ3456/א;
ב( שינוי במערך ייעודי הקרקע במפורט להלן :מאזור
מגורים  5מיוחד לאזור מגורים  ,2לשטח ציבורי פתוח
ולדרך :ג( קביעת אחוזי הבניה המותרים ,מספר הקומות
המרבי ,גובה הבניה המרבי המותר ,קווי הבנין המרביים
המותרים ומספר יחידות הדיור המרבי בבל אחד
משטחי המגרשים החדשים המיועדים לבניה; ד( קביעת
הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתרי בניה בשטח:
ה( התוויית דרכים חדשות.
)(6

״תכנית מיתאר מקומית מסי 8388״ ,שינוי לתכנית .3195
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח׳ חםדא 3
 גוש  ,30004חלקה  108במלואה.עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
ו לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספות בניה
בכל קומות הבנין לשם הרחבות יח״ד קיימות :ג( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור :ד( הגדלת שטחי
בניה מרביים בשטח וקביעת תוספת שטחי בניה כ־96.48
שטח עיקרי; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בניה בשטח :ו( קביעת הוראות בגין מדרגות
להריסה.

2670

״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 8496״ ,שינוי לתכניות ,1024

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות תכנית ) 2855כביש
מסי  4מרכז( ותכניות ) 4573כביש מס׳  9בעמק הארזים(,
על ידי התרת הצבת תחנות ניטור ניידות בתחומו במקום
תחנות ניטור קשיחות וקבועות ,כפי שנקבע בהוראותיהן:
ב( קביעת הוראות בדבר התרת הצבות תחנות ניטור
ניידות או תחנות ניטור קבועות בתחום דרכים ציבוריות,
שטחים ציבוריים פתוחים ,שטחים לדרך ו/או טיפול נופי,
שטחים למבני ציבור שמאושרים בתכניות תקפות במרחב
התכנון המקומי ירושלים׳ ,ג( קביעת תנאים למתן היתרי
בניה.
)(9

״תכנית מיתאר מקומית מסי /9495א״ ,שינוי לתכניות
 3770ו־.5859
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ גאולים
)בקעה( ,רח׳ לוי  ,12השטח שבין קואורדינטות רוחב
 629.500-629.425ובין קואורדינטות אורך ;220.950-220.900
גוש  ,30014חלקה  23במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד אזור מגורים ו
מיוחד לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לסגירת
מרפסות בקומות קרקע ,א׳ וב׳ לשם הרחבת דיור :ג(
קביעת שטח תוספות הבניה  66.14מ״ר וקביעת שטחי
הבניה המרביים בחלקה  695.37מ״ר מתוכם  695.37שטחים
עיקריים :ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה,
כאמור :ה( קביעת הריסת מחסן בקומת הקרקע :ו( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

)(10

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 9498״ ,שינוי לתכנית .3979
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ גאולה,
רח׳ חגי  ,30השטח שבין קואורדינטות אורך -220.675
 220.700לבין קואורדינטות רוחב  ;632.975-632.950גוש
 ,30081חלקה  33במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3מיוחד לאזור מגורים מיוחדי ,ב( קביעת בינוי
ופיתוח לתוספת בניה בשטח התכנית ,כמפורט להלן:
ו( הסבת שטח מחסנים קיימים בקומת מרתף משטחי
שירות לשטחים עיקריים והשלמת חפירת חללים קיימים
לשם הרחבת חנותימוצעת בקומה שמעליה)חנויות במקום
דירות המתבטלות בקומת הקרקע(;  (2הסבת שטח  2דירות
קיימות בקומת קרקע ל־ 2חנויות (3 :תוספות בניה בקומות
א׳ ו£׳ ,בחזית הצפונית לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומות
אלה :ג( קביעת השימושים המותרים בשטח למסחר
בקומות מרתף וקרקע ,ולמגורים בקומות א׳ ובי; ד( קביעת
מספר יחידות הדיור המרבי בשטח ליח׳׳ד אחת :ה( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספות הבניה ,כאמור :ו( הגדלת שטחי
הבניה המרביים בשטח התכנית וקביעת השטח לתוספות
הבניה ל־  42ו מ״ר ,מתוכם  73מ״ר שטח מחסנים מאושרים;
ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח :ח( קביעת הוראות בגין חזית מסחרית.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה ו ,ירושלים •,91010
טל׳  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי .02-6296811
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה ב ד ג ר אישור תכניות מיתאר מקומיות
י

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ גבעת
קומונה ,בין רח׳ סורוצקין ורח׳ שגירר וחלק מדרך מסי  3לפי
תכנית  - 1144גוש  ,30298חלקה  2במלואה ,ח״ח  :4מגרש
 130בהתאם לתכנית .1144

) (11״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 9610״ ,שינוי לתכנית
/3419א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,דרך
יצחק מודעי ,השטח הנמצא בין רח׳ יצחק מודעי )דרך
 (39מצפון ,ציר נחל רפאים ורצועת הרכבת מדרום ,צומת
הוואלג׳ה ממערב והמשך כביש מם׳  4ממזרח השטח שבין
קואורדינטות אורך  218.100-217.650לבין קואורדינטות
רוחב  ;628.450-628.300גוש  ,30429ח״ח  :33 ,26 ,24גוש
 ,30458ח״ח  ;4,3גוש  ,30459ח״ח .25,9,8,6-4

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן :ו( משטח פרטי פתוח לאזור מגורים 2
מיוחד ,לשטח לבנינו ציבור ,לשטח למוסד ,לשטח לתחנת
טרנספורמציה ,לשטח ציבורי פתוח ולדרך (2 :שינוי ייעוד
שטח מדרך לשטח ציבורי פתוח ולשטח למוסד :ב( קביעת
בינוי להקמת שבעה בניני מגורים חדשים בני  1-8ו
קומות בשטח התכנית :ג( קביעת הוראות בינוי להקמת
בניני מגורים באמור ,לרבות ,מספר קומות מרבי ,קווי
בנין מרביים ,גובה בניה מרבי ,שטחי בניה מרביים ,מספר
יחידות דיור מרבי ובדומה :ד( קביעת שטחים לחניה עילית
ולחניה תת־קרקעית לשימוש בניני המגורים ולשימוש
הציבור הרחב :ה( קביעת תנאים למתן היתרי בניה בשטח
ושלבים לביצועם :ו( קביעת השימושים המותרים בשטחים
לבניני ציבור והוראות בינוי בהם לרבות מספר קומות
מרבי ,קווי בנין מרביים ,שטחי בניה מרביים וכדומה:

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי להקמת מבנה
כניסה לתחנת הרכבת :ב( קביעת בינוי להקמת מבנה
שליטה ובקרה :ג( תוספת שימושים בשטח התחנה
הקיימת בעבור מסחר ,-ד( קביעת מספר הקומות המרבי
וגובה הבניה המרבי למבנה הכניסה ומבנה השליטה
והבקרה; ה( קביעת שטחי בניה מרביים למבנה הכניסה
ומבנה השליטה והבקרה :ו( ,קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח התכנית :ז( איחוד חלקות.
)(12

ז( קביעת הוראה בדבר חובת הפקדה ואישור של תכנית
מפורטת בשטח המוסד ,כתנאי למתן היתר בניה בשטח זה:
ח( קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור ושטח עם זבות
מעבר לרכב חירום והצלה :ט( קביעת הוראות לפיתוח
השטחים שבתחום התכנית ,לרבות השטח הציבורי
הפתוח שבתכנית :י( קביעת הוראות להקמת שתי תחנות
טרנספורמציה בשטח התכנית :יא( הרחבת דרכים קיימות
וביטול קטעי דרכים מאושרים :יב( קביעת הוראות בגין
מבנים ,גדרות ומדרגות להריסה :יג( חלוקה חדשה.

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 9740״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים

הכלולים

בתכנית

ומקומם:

ירושלים ,רה׳

מחנה יהודה  ,4השטח שבין קואורדינטות אורך 75ו-220.
 220.200לבין קואורדינטות רוחב  ;632.550-632.520גוש
 ,30073חלקה  65במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מסחרי
לאזור מסחרי מיוחד :ב( קביעת הכינויים האלה בשטח:
ו( השלמת קומה שניה לשם הוספת שטח ייצור למאפיה
קיימת;  (2בניית חלל גג רעפים שישמש כשטחי ייצור
למאפיה (3 :שינויים פנימיים בקומת הכניסה :ג( קביעת
קווי בנין חדשים׳ ,ד( קביעת מספר הקומות המרבי ל־5
קומות)קומה שלישית בחלל גג רעפים(; ה( הגדלת שטחי
בניה מרביים וקביעתם ל־ 665מ״ר שטחים עיקריים:
ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטח :ז( קביעת הוראות בגין שעות אספקת סחורה
לעסקים.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 5500״ ,שינוי לתכנית .1144

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.11.2003ובילקוט הפרסומים  ,5237התשס״ד ,עמי .332
)(2

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ /6619א״ ,שינוי׳ לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳ גבעת
הורדים ,רח׳ טשרניחובסקי  ,58השטח שבין קואורדינטות
אורך  219.350-219.275לגין קואורדינטות רוחב -630.100
75ו ;630.גוש 85ו ,30חלקה  38במלואה.

2671

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספות
בינוי בכל קומות הבנין לשם הרחבת יח״ד קיימות בבנין
ולשם תוספת מחסנים o :קביעת קווי בנין חדשים לבניה
המוצעת :ד( הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם
ל־ 2,240מ״ר ,מתוכם  1,790מ״ר שטחים עיקריים :ה( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי להקמת
בנין מגורים בן  5קומות מעל  3קומות חניה תת־קרקעית:
ג( קביעת קווי בנין מרביים לבניה כאמור ,לרבות קו בנין
אפם תת־קרקעי; ד( הגדלת מספר הקומות המרבי בשטח
ל־ 5קומות )מעל  3קומות תת־קרקעיות( וקביעת גובה
בניה מרבי :ה( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח
ל־ 4,194מ״ר ,מתוכם  1,960מ״ר לשטחים עיקריים:
ו( קביעת השימושים המותרים בשטח למסחר בקומת
הקרקע ולמגורים ,-ז( קביעת מספר יח״ד מרבי בשטח ל־:23
ח( קביעת הוראות בדבר חזית מסחרית :ט( קביעת הוראות
בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח :י( קביעת הוראות
בדבר מבנים וגדרות להריסה :יא( קביעת הוראות ברבר
עצים לעקירה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.10.2003ובילקוט הפרסומים  ,5231התשם״ד ,עמי .118
)(3

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6860״ ,שינוי לתכנית .3085
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
א־טור ,השטח שבין קואורדינטות אורך 224.750-224.200
לבין קואורדינטות רוחב .632.475-632.425
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5מיוחד לאזור מגורים  2מיוחד ולדרך :ב( קביעת בינוי
'לתוספת בניה בקומת מרתף ובקומת קרקע לשם הרחבת
יח״ד קיימות בשטח :ג( קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה
לשם תוספת שתי יח״ד חדשות :ד( קביעת קווי בנין
חדשים לבניה המוצעת בשטח התכנית ,ה( הגדלת מספר
קומות מרבי מ־ 2קומות ל־ 3קומות :ו( הגדלת שטחי בניה
מרביים בשטח וקביעתם ל־8.13ו 7מ״ר :ז( קביעת הוראות
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח :ח( קביעת
הוראות בגין הריסת מבנה וגדר כתנאי למתן היתר בניה
בשטח התכנית :ט( הרחבת דרך קיימת/מאושרת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5302התשס״ד ,עמי .3025
) (6״תבנית מיתאר מקומית מס׳ /7911ב״ ,שינוי לתכנית
.4844
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
םנהדריה ,רח׳ הרב בלוי  ,12 ,10השטח שבין קואורדינטות
אורך .025-220.900ו 22לבין קואורדינטות רוחב -633.825
 :633.925גוש  ,30106חלקה  57במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים 3
מיוחד לאזור מגוריםמיוחד:ב( קביעת הכינויים האלה בבנין
מסי  ,2ברח• הרב בלוי  :10ו( תוספות בניה בקומות קרקע,
ראשונה ,שניה ושלישית לשם הרחבת יח״ד קיימות באותן
הקומות (2 :תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח״ד קיימות
בקומה שמסהתיה :ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
הבניה כאמור :ד( הגדלת מספר קומות מרבי בבנין 2
מ־ 4קומות ל־ 5קומות :ה( הגדלת שטחי בניה מרביים
בבנין  2וקביעתם ל־ 4,618מ״ר)מתוכם  3,963מ״ר שטחים
עיקריים ו־ 655מ״ר שטחי שירות(; ו( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח :ז( קביעת הוראות
בגין מבנים וגדרות להריסה :ח( קביעת הוראות בגין עצים
לעקירה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.2.2004ובילקוט הפרסומים  ,5261התשס״ד ,עמי .1474
)(4

״תכנית מיתאר מקומית מסי 7368״ ,שינוי לתכנית במ/
/5457א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,בית חנינה
החדשה ,רח׳ שכונת המורים ,השטח שבין קואורדינטות
רוחב  637.075-637.040לבין קואורדינטות אורך -220.960
 ;220.990גוש  ,30615חלקה  109במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5מיוחד לאזור מגורים  2ולדרך :ב( קביעת בינוי לתוספת
קומת מרתף לשם תוספת יחידת דיור חדשה :ג( קביעת
בינוי להרחבת יחידות הדיור בקומת הקרקע :ד( קביעת
בינוי לתוספת קומה ,לשם תוספת שתי יחידות דיור
חדשות :ה( קביעת קווי בניה חדשים לבניה ,כאמור :ו(
קביעת גובה הבניה המרבי והגדלת מספר הקומות המרבי
משתי קומות ל־ 3קומות :ז( הגדלת שטחי הבניה המרביים
בשטח מגרש חדש מס׳  1וקביעת ל־ 687מ״ר ,מתוכם
 613מ״ר שטחים עיקריים ,-ח( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח :ט( קביעת הוראות בגין
גדרות ומדרגות להריסה :י( קביעת הוראות בגין ביצוע
חניה פרטית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.9.2004ובילקוט הפרסומים  ,5327התשס״ד ,עמי .3929

)(5

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 7900״ ,שינוי לתכנית .2969
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
שיח גיראח ,רח׳ דלמן) ,מול מסי  (15פינת רה׳ קונדר,
השטח שבין קואורדינטות אורך  621.700-621.625לבין
קואורדינטות רוחב  ;633.250-633.210גוש  ,30505חלקה 27
במלואה.

2672

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5308התשס״ד ,עמי .3246
)(7

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 8113״ ,שינוי לתכנית 7ו.23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ בית
צפפה ,השטח שבין קואורדינטות אורך 219.850-219.800
ובין קואורדינטות רוחב  ;627.930-627.875גוש ,30286
חלקה ו 9במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח משטח
למגורים  5לשטח מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספת
קומה וחפירת שטח בקומת קרקע עם שטח למחסן בקומת
קרקע ,לשם יצירת  4יח״ד חדשות :ג( קביעת שטחי בניה
מרביים לבנין ל־ 703מ״ר מתוכם  681.80מ״ר שטחים
עיקריים :ד( קביעת מספר קומות מרבי ל־ 3קומות :ה(
קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בניה; ו( קביעת הוראות
בגין חזית מסחרית :ז( קביעת הוראות בגין מבנים ו/או
גדרות להריסה; ח( קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.9.2004ובילקוט הפרסומים ו ,532התשס״ד ,עמי .3669

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

) (6״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6ו86״ ,שינוי לתכניות 1713
ו־.3907
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
נוה יעקב ,שד׳ נוה יעקב  ,22השטח שבין קואורדינטות
אורך  222.925-222.875לבין קואורדינטות רוחב -638.950
 ;639.050גוש  ,30645חלקה  3במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 5מיוחד ומאזור מגורים בן  4 ,3קומות לאזור מגורים
מיוחד :ב( ביטול חלק מהתוספות הבניה שאושרו בתכנית
 3907וקביעת בינוי לתוספות בניה סטנדרטיות במקומן
לבנין מם׳  22לשם הרחבת יחידות דיור קיימות :ג( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור :ד( הגרלת שטחי
הבניה המרביים בחלקה  ,3וקביעתם ל־ 3,654.05מ״ר
בחלקה ,מתוכם  3,229.88מ״ר שטחים עיקריים )בנין :(22
ה( קביעת מבנה להריסה שאינו מתואם לתנאי בניה של
התכנית; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר
בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2004ו ובילקוט הפרסומים ו ו ,53התשס׳׳ד ,עמ׳ .3315
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון המלכה ו ,ירושלים
 ,91010טל׳  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,ביכר ספרא ו ,ירושלים ,טלי  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הל/
/227א״ ,שינוי לתכנית מי/135/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית יערים,
הרחובות יצחק ואבינדב ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 0.270-210.000ו 2לבין קואורדינטות רוחב  634.840-634.490לפי
רשת ישראל החדשה :גוש  ,29534ח״ח  ;2,1גוש  ,29535חלקה 23
במלואה ,ח״ח  :22 ,20,19גוש  ,29536ח״ח .73,66-58
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח לבניני
ציבור לשטח למוסד לדיור מוגן :ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים
לאזור מגורים מיוחד :ג( שינוי ייעוד מדרך לשטח למוסד לדיור
מוגן :ד( קביעת הוראות בינוי להקמת דיור מוגן לרבות מספר
קומות מרבי ,שטחי בניה מרביים ,קווי בנין מרביים ,גובה
בניה מרבי וכדומה; ה( קביעת הוראות בינוי להקמת בנינים
באזור מגורים מיוחד לרבות מספר קומות מרבי ,שטחי בניה
מרביים ,קווי בנין מרביים ,גובה בניה מרבי וכדומה :ו( קביעת
הוראות בינוי להקמת בניני ציבור :ז( קביעת הוראות בינוי
להקמת חניה תת־קרקעית :ח( קביעת הוראות בדבר שטח עם
זיקת הנאה לציבור :ט( ביטול דרך משולבת והפיכתה למגורים
מיוחד ולשטח ציבורי פתוח :י( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
בעלים :יא( קביעת הוראות למתן היתר בניה :יב( קביעת
הוראות לבניית קיר תומך במגרש ).(34

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה 8.5.2005 ,ו

בל מעונייןרשאי לעייןבתבנית ,בימלם ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבגין 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 ירושלים ,דחי
שלומציון המלכה  ,1ירושלים 0ו0ו ,9טל׳  .02-6290222העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הראל ,רח החוצבים  ,2מבשרת ציון ,טלי .02-5333125
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ מי672/״ ,שינוי לתכנית מי.200/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מוצא עילית ,רח׳
מעלה הארז  ,6שטח מערבית לרח׳ מעלה הארז  ,6ואשר רח׳
האקליפטוס חוצה אותו ,השטח שבין קואורדינטות רוחב
 633.475-633.350לבין קואורדינטות אורך 5.350-215.175ו:2
גוש  ,30316חלקה  90במלואה.

|

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
ב׳ לפי מי 200/לאזור מגורים מיוחד ולדרך חדשה :ב( קביעת
זכויות בניה ,הוראות בינוי ,מגבלת קווי הבנין ,גובה הבנין,
מספר הקומות המרבי ושימושי הקרקע ,לצורך תוספת  2מבנים
חדשים בשטח; ג( קביעת תנאים למתן היתר בניה :ד( איחוד
וחלוקה חדשה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס״ד ,עמי .3539
התכנית האמורה נמצאת במשרדי המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחישלומציון המלכה ו,ירושלים ,91010
טל׳  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה יהודה ,טלי  ,02-9900888וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

]
|
|

י״ב באדר ב׳ התשם״ה) 23במרס (2005
רות יוסף

יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

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 תל־אביב-יפו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
תא3380/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,שטה !
מרחב התכנון המקומי תל־אביב-יפו.

2673

עיקרי הוראות התבנית :קביעת הוראות ותנאים כדי
לאפשר הצבת מבנים יבילים ארעיים לשירות אתרי בניה
ופיתוח שטחים ציבוריים ,כגון דרבים ,מבני ציבור ,שטחי
ציבור פתוחים ושטחים ציבוריים אחרים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד העם  ,9תל־אביב-יפו
 ,61290טלי  .03-5193216העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב ,שד׳ בן גוריון ,68
תל־אביב-יפו .טל׳ .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 בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכניה מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב752/״,
שינוי לתכניות בב/105/א ,בב05/ו/ב ,בב/63/א ובב/מק.690/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
הרב שך  - 4ג1ש  ,6122חלקה  528במלואה.

בני ברק ,רה׳

עיקרי הוראות התכנית :א( הבלטת חלקו העליון של
הבנין ברוחב  0.86מ׳ אל מעבר לקו הרחוב באופן שיהווה קירוי
חלקי של המדרכה לרווחת הציבור :ב( תוספת שטח עיקרי
 145.60מ״ר ,בסך הכל שטח עיקרי ,כולל קיים  811.0מ״ר:
ג( תוספת שטחי שירות בסך הכל  140מ״ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד העם  ,9תל־אביב-יפו ,61290
טל׳  .03-5193216העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח׳ דור המלך  ,11בני ברק,
טלי .03-5776579
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ב באדר ב׳ התשס״ה ) 23במרס (2005
גילה אורון
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב
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מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף הכרמל מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ חב/ו/ה1/״ ,שינוי
לתכניות משח ,20/חכ/69/א ,חב 255/וחכ/1/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב הבונים  -גוש
 11173בשלמותו :גוש  ,10587ח״ח  :6 ,5גוש  ,10988חלקות ,5
 14,12-7במלואן ,ח״ח  ,6 ,4,1ג.1
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים :ב( שינוי ייעוד שטחים מחקלאי למגורים ודרכים:
ג( הסדרה תכנוניה של אזור המגורים הקיים וסביבתו על ידי
ייעוד שטחים ל־ 53מגרשי מגורים ,שטחים פתוחים ,מבני ציבור,
מרכז אזרחי ,מבני משק,מבני תעשיה ,דרכים ומיתקנים הנדסיים;

ד( ייעוד שטח להרחבת המושב ,לצורך הקמת  69יחי׳ד ,-ה( קביעת
תכליות ושימושים ,זכויות והוראות בניה ותנאים להוצאת
היתר בניה 0 :קביעת הוראות בנושא הפיתוח הנופי ושמירת
איכות הסביבה והעתיקות :ז( הסדרת היבטי תנועה וחניה:
ח( שינוי גבולות מגרשים שאושרו בתשריט חלוקה למושב.
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 ,שד׳ הפלי״ם  ,15חיפה ,טל׳ .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טלי .04-9845213
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בשומרון

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית וקביעת
תנאים להועאת היתרי בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה החליטה בישיבת ועדת משנה לתכניות א׳ מסי
 2004022מיום  22.12.2004על פרסום הודעה לפי סעיף  77לחוק,
על הכנת ״תכנית מס׳ ש934/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור עקיבא  -גוש
 ,10199ח״ח  :70 ,7 ,6גוש  ,10628ח״ח  :2גוש  ,10629ח״ח  :4גוש
 ,10646חלקות  46 ,45 ,23-17במלואן ,ח״ח .176 ,171 ,26 ,24 ,14
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של המגרשים;
ב( הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת־תוקף וקביעת
מערך דרכים חדש :ג( שינוי ייעוד מאזור תעשיה לאזור
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מגורים ג׳ כולל שפ״פ ,לשטח לבניני ציבור ,לשטח ציבורי
פתוח ולדרכים; ד( קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח כולל
תשתיות תוך שינויים של הוראות לפי תכנית בינוי או עיצוב
אדריבליים :ה( קביעת הנחיות לחלוקת השטח למגרשים ותיקון
גבולות הגוש.
תוקף ההודעה לשלוש שניםימיום פרסומה ברשומות.
כמו בן ,החליטה הוועדה בהתאם לסעיף  78לחוק כלהלן:
א( לא תותר כל בניה חדשה בתחום השטחים הכלולים בפרסום
המפורט; ב( היתר לשימוש חדש במבנה קיים יהיה טעון את
אישור איגוד ערים הדרה לאיכות הסביבה; ג( היתר לשימוש
חדש במבנה קיים יינתן לתקופה מוגבלת של עד שלוש שנים.
אם תוך שלוש שנים לא תאושר התכנית ,הוועדה המקומית
תהיה רשאית להאריך את תוקף ההיתר לתקופה נוספת
בהתאם לשיקול דעתה.
י״ב באדר ב׳ התשם׳׳ה) 23במרס (2005
יגאל שתר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אלעד מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ אל9/6/195/״ ,שינוי
לתכנית גז.6/195/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אלעד ,רובע  ,Dרח׳
רבי פנחס בן יאיר  -גוש  ,5758חלקה  68במלואה :מגרש97 .
בהתאם לתכנית גז.6/195/
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת אחוזי בניה  32%לקומת
קרקע :ב( שינוי קו בנין אחורי מי 5מ׳ לקו בנין .0
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳ -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אלעד ,רח׳ רבנו ניטים גאון ו ,אלעד ,48900
טל׳ .03-9078102
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,הרחובות
הציונות ,אודם ויהלום  -גוש  ,6446חלקה  292במלואה.
עיקרי הוראות התבנית :א( תוספת דו מ״ר בעבור חרר קיים
בקומת הגג :ב( קו הבנין בעבור תוספת הבניה יהיה בנסיגה של
ו מ׳ מהקומה מתחת.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 0.6.2004ו ובילקוט הפרסומים  ,5314התשס״ד ,עמי .3406
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
טל׳ .08-9788444
ולבניה הוד השרון ,רח׳ בני ברית  ,7הוד השרון  ,45105טל׳
 ,09-7759666וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ טב2835/״,
שינוי לתכניות טב 1/2103/וטב.2691/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש ,8901
ח״ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת קומה רביעית
למשרדים מעל ב נ י ן ) ^ במקום  3קומות :ב( קביעת הוראות
וזכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳ -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה ,טייבה  ,40400טלי .09-7992808
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת' את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
טירה מופקדת •תכנית מיתאר מקומית מסי טר2381/״ ,שינוי
לתכנית טר/במ.3006/

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7782
ח״ח .42-40

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
הר/3/58/ה״ ,שינוי לתכנית הר/במ.3/58/

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מדרך למגורים ג׳
ודרך משולבת :ב( שינוי ייעוד ממגורים לדרך משולבת :ג( שינוי
ייעוד משביל לדרך משולבת :ד( קביעת הוראות וזכויות בניה.
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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 ,שד׳ הרצל ו  ,9רמלה  ,72430טלי -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טירה ,טירה  ,44915טל׳ .09-7938914
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים יבנה ,ראשון לציון ושורקות

הודעה בדבר הפקדת תבנית דרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה יבנה ,ראשון לציון ושורקות מופקדת ״תכנית דרך מס׳
מח48/ו״ ,שינוי לתכניות בר ,173/בר ,1/95/יב32/ו ,2/יב,206/
מח ,1/יב ,222/יב/במ ,226/רצ ,70/1/רצ/ו ,67/בר/בת,213/
משמ ,95/משמ ,94/משמ ,142/מח) 3/62/35 ,140/תרש״צ יבנה(
ו־)3/62/20תרש״צ יבנה(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה וראשון לציון,
פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשון לציון-פלשת  -גוש ,3538
ח״ח  :46 ,44-42גוש  ,3539חלקות  17-15 ,12 ,11 ,8במלואן,
ח״ח  :23,22,14,10,9,7-2גוש  ,3540חלקות  17,11-3,1במלואן,
ח״ח -28 ,24 ,18 ,12ו ;62 ,59 ,56 ,54 ,52 ,44-40 ,3גוש ,3946

ח״ח  :241 ,235 ,229גוש  ,4072ח״ח  :9,8 ,6 ,5גוש  ,4075חלקה
 50במלואה ,ח״ח  :59 ,30 ,29גוש  ,4880ח״ח  :6גוש ,4881
ח״ח  :1גוש  ,4887ח״ח ו :2 ,גוש  ,4888ח״ח ,13 ,12 ,10-6 ,3-1
 :38 ,36,23-18,16גוש  ,4905חלקה  12במלואה ,ח״ח ,10,8,6,3
 ,13 ,11ו :3גוש  ,4907ח״ח  :12 ,5 ,2גוש  ,4919ח״ח  :16-14גוש
 ,4921ח״ח  :22 ,18 ,13 ,2גוש  ,4939ח״ח  :6 ,3 ,2גוש  ,4940ח״ח
 :4 ,2,1גוש  ,5067ח״ח  ;4גוש  ,5270ח״ח  :14,13גוש  ,5285ח״ח
ו :6 ,2 ,גוש  ,5286ח״ח ו :3 ,גוש  ,5287חלקה  13במלואה ,ח״ח
 ;35-33 ,31-28 ,26 ,24 ,20 ,19 ,15 ,14 ,12 ,6-2גוש  ,5403חלקה 2
במלואה ,ח״ח  :22גוש  ,5418ח״ח  :4גוש  ,3445ח״ח  :10,4-2גוש
 ,5467ח״ח  ;2גוש  ,5738ח״ח  :7גוש  ,5739ח״ח .35 ,27
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת רצועת מקרקעין למסילת
ברזל בקטע ראשון לציון-פלשת ,לרבות לתחנות לאיסוף
נוסעים ולהורדתם :ב( קביעת רוחב רצועת מסילת הברזל,
כמםומן בתשריטים :ג( שינוי ייעודי קרקע לשטח למסילת
ברזל ,לתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם ,מיתקני ומבני דרך
ומיתקני תשתית :ד( קביעת הוראות לקווי בנין :ה( מתן אפשרות
להתוויית דרבי/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,

2676

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 המרכז ,שד׳ הרצל ו  ,9רמלה  ,72430טל׳
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יבנה ,שד׳ דואני  ,3יבנה  ,70600טל׳ -9433380
 ,08למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון,
רח׳!׳בוטינםקי  ,16ראשון לציון  ,75100טל׳  03-9647694ולמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר .60948
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ כם/ו/28/ר״,
שינוי לתכנית כס/ו.28/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,שכ׳
גאולים ,בביש  - 55גוש  ,7614ח״ח .169,147
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דרך :ב( תכנית איחוד
וחלוקה בהסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים .לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל <<רט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳ -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה כפר סבא ,רה׳ ויצמן 35ו ,כפר סבא 00ו ,44טלי -7649175
.09
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה~ ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי כם/ו5/ו/מא״ ,שינוי לתכנית כס.15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,אנדרטת
הנצחה  -גוש  ,7602ח״ח .255,249,239,237,28-26,24,22
עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות להקמת אנדרטת
הנצחה ,בחלק מגוש  ,7602אשר ייעודו שטח ציבורי פתוח,
בשטח של ב־ 2.000די :ב( שינוי ייעוד השטח לשטח ציבורי
פתוח לאנדרטה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשס״ה ,עמי .961

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,135כפר סבא  ,44100טל׳  ,09-7649175וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים לוד ,רמלה ,לודים ומצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי בימשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה לוד ,רמ^ה ,לודים ומצפה אפק מופקדת ״תכנית דרך
מם׳ מח153/״ ,שינוי לתכניות גז ,6/307/גז ,5/475/לד000/ו,
לה/100/ו ,לה ,1000/לה0/וו ,לה ,341/לה/במ/1/17/1000/א,
ממ ,825/לר2/ו ,7גז/20/475/א ,לה/במ/18/1000/א ,לה/במ/
 ,1/18/1000לה/במ ,172/משמ ,96/מח ,85/מח70/ו ומח.120/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד ורמלה
 גוש  ,3839ח״ח  ;4 ,3 ,1גוש  ,3840ח״ח ו ;7-5 ,גוש ,4223ח״ח  ;17 ,16גוש  ,4224חלקות  95 ,52 ,51 ,49 ,48במלואן ,ח״ח
 ;97 ,96 ,83-71 ,66 ,60 ,58 ,56 ,53 ,50 ,47-42 ,35-32 ,29גוש
 ,4227חלקה  47במלואה ,ח״ח  ;48 ,46 ,36,35 ,27,25גוש ,4232
חלקות  363 ,207-205 ,198 ,197 ,19-16 ,13במלואן ,ח״ח ,4-1
,208 ,204 ,203 ,196-189 ,181-179 ,42-58 ,28-20 ,15 ,12 11,
 ;362גוש  ,4233חלקות  73-71 ,26,25במלואן ,ח״ח ,17,14,10-8
 ;62 ,61 ,56 ,53 ,50-48 ,38-28 ,27 ,24-22 ,18גוש  ,4234חלקות
 26 ,25-18 12,במלואן ,ח״ח  ;25 ,24 ,17 ,13 ,10 ,9 ,6גוש ,4337
חלקות  8 ,5,4במלואן ,ח״ח ו ;11,7,6,3-גוש  ,4338חלקות ,29
 55 ,44 ,41 ,32במלואן ,ח״ח ,39 ,36 ,35 ,31 ,30 ,28 ,26-14 ,10 ,9
 ,58 ,50-45 ,43 ,42 ,40ו ;62 ,6גוש  ,4339ח״ח  ;8 ,7גוש ,4345
ח״ח  ;22-19 ,8 ,6-1גוש  ,4346חלקה  496במלואה ,ח״ח ,65 ,62
•  ;505 ,498 ,497 ,495 ,467 ,66גוש  ,4349ח״ח .7-5
עיקרי הוראות התכנית :א( שיפור ושדרוג דרך  44בקטע
שבין צומת ניר צבי וצומת מעשיהו על ידי שיפור התוואי,
הוספת נתיבים ,הקמת מחלפים והסדרת הפרדות מפלםיות
במפגשים עם מסילות רכבת :ב( שינוי ייעוד קרקע משטחים
בייעור חקלאי ,תעסוקה ,מסחר ,שטח ציבורי פתוח ,שטח הנצחה
פתוח ,משרדים ושירותים ושמורת טבע  -לדרך :ג( קביעת קו
בנין :ד( סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית :ה( הסדר
הסתעפויות ומחלפים :ו( קביעת הוראות לטיפול נופי ,שיקום
סביבתי והפחתת מפגעי רעש :ז( קביעת 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 על
ידי התכנית ובן 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 ,72430
טל׳  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לוד ,כיכר קומנדו ו ,לוד ,71104
טל׳  ,08-9279967ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמלה ,שד׳ ויצמן  ,1רמלה  ,72100ולמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה לודים ,רה׳ טשרניחובסקי
 ,1רמלה  ,72444ומשרדי הועדה המקומית 'לתכנון
ולבניה מצפה אפק ,רח׳ גלים  ,9פתח תקוה ,49277

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

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה .1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכניתמיתארמקומיתמס׳נת/29/548/א״,שינוי לתכניות ׳
נת/100/ש ,1/נת ,7/400/נת/מק96/7/400/ב ונת.29/548/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שד׳ בן אב״י
 גוש  ,8259חלקה  23ו במלואה.עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטחים עיקריים
ושטחי שירות :ב( הגדלת יח״ד מ־7ו יח״ד ל־ 24יח״ד:
ג( שינוי בהוראות בינוי :ד( שינוי קווי בנין ,-ה( קביעת
מבנים להריסה.

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת32/552/״ ,שינוי לתכניות
נת00/ו/ש/ו ,נת ,2/304/נת/398/ו ,נת 7/400/וגת/מק/
/96/7ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,הרחובות
שלמה המלך ,בורוכוב ,יהודה הנשיא והרב קוק  -גוש
 ,8267חלקות  759-749 ,745 ,671 ,669-662במלואן,
ח״ח .760
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד חלקות ללא הסכמת
בעלים :ב( שינוי ייעוד ממגורים ד ,שטח בניני ציבור ,שביל
ודרך קיימת לאזור מגורים מיוחד ,לאזור מגורים משולב,
לשטח לבניני ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ,הרחבת דרך
ודרך קיימת :ג; קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות:
ד( הגדלת מספר יח״ד מ־ 257יח״ד ל־ 634יח״ד :ה( הגדלת
מספר קומות מ־ 4קומות למרתפים  + 16 - 10 +דירת
דופלקס ,על גבי קומת עמודים כפולה :ו( קביעת הוראות
ומגבלות בניה :ז( קביעת חניה ציבורית בתחום השטח
לבניני ציבור :ח( הרחבת דרך קיימת :ט( קביעת קווי
בנין והריסת מבנים קיימים :י( קביעת מתחמים לאיחוד
וחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח׳ תל חי  ,8נתניה ,42439
טל׳ .09-8603159
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

טל׳ .03-9302051
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם׳׳ה18.5.2005 ,
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מסי נת5/547/״ ,שינוי לתבניות
נת ,229/נת 7/400/ונת.547/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה  -גוש ,8238
ח״ח  ;308גוש  ,8242חלקות  195-192 ,190-170במלואן,
ח״ח .4
עיקרי הוראות התכנית :השלמה פירוט ושינוי של חלק
מתחום תכנית המיתאר החלקית נת 547/על ידי :א( איחוד
וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים :ב( קביעת ייעודים לדרך,
דרך משולבת ,שטח ציבורי פתוח ומגורים :ג( קביעת
זכויות בניה וקווי בניה :ד( קביעת הוראות בינוי ועיצוב
ארכיטקטוני.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.11.2003ובילקוט הפרסומים  ,5231התשס״ד ,עמי .128
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ נת30/552/״ ,שינוי לתכניות
נת/100/ש/ו ,נת 304/ונת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח׳ בלינסון
 גוש  ,8267חלקה  349במלואה,פינת רח׳ גורדון
ח״ח ו.36
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור
מגורים ז׳ לאזור מגורים ז׳ מיוחד; ב( תוספת
שטחי בניה :ג( תוספת קומות מ־ 4קומות ע״ע
ל־ 6קומות ע״ע  +דירת גגי ,ד( תוספת יח״ד מ־0ו יח״ד
ל־ 18יח״ד :ה{ הקטנת קווי בנין על־קרקעיים ותת־
קרקעיים :ו( הבלטת מרפסות בקווי בנין קדמיים עד
 2.5מי; ז( קביעת מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.2004ו 9.ובילקוט הפרסומים ו ,526התשס״ד ,עמי 487ו.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח׳ תל חי  ,8נתניה  ,42439טל׳ 59ו ,09-8603וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מס׳ פת216/ו36/״ ,שינוי לתכניות
פת/במ216/ו6/ו ופת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,כפר גנים
ג׳ ,רח׳ בן גוריון  -גוש 2ו ,67ח״ח .3 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת מ־2ו יח״ד ל־24
יח״ד :ב( שינוי ייעוד ממגורים ב׳ לשטח בניני ציבור בסך
 47מ״ר :ג( קביעת הוראות וזכויות בניה :ד( שינוי קו בנין
מ־ 5מ׳ ל־ 4.5מ׳ ל־ 5קומות ,ומ־ 6מ׳ ל־ 5.4מ׳ ל־ 6קומות.
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) (2״תכנית מיתאר מקומית מם׳ פת8/ד2ו0/ו״ ,שינוי לתכניות
פת/במ278/ו/ו ופת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,הרחובות
עין גנים ,משה תבורי ואליעזר פרידמן  -גוש  ,6401חלקות
 34,28-23במלואן ,ח״ח  :49,30גבולות התכנית :מצפון  -רח׳
עין גנים ,ממערב  -חלקה  ,29ממזרח  -רח׳ אליעזר פרידמן,
מדרום  -רח׳ תבורי.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור
מגורים ב׳ לאזור מגורים מיוחד :ב( הגדלת יח״ד מ־ 60יח״ד
ל־ 80יח״ר :ג( קביעת זכויות והוראות בניה לאזור מגורים
מיוחד :ד( שינויים בהסדרי התנועה והחניה :ה( שינוי
גובה המבנים ל־ 15קומות ו־2ו קומות  +ע״ע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבגין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית 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 ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳ -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה ,רח׳ העליה השניה  ,1פתח תקוה 00ו.49
התנגדות לתיכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
מם׳ פת3/383/״ ,שינוי לתכניות פת/במ255/ו/ב ופת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה,
התחדשות עירונית של שכ׳ עקיבא  -גוש  ,6388חלקות ,28
 402 ,401 ,389-343 ,35 ,34במלואן ,ח״ח  ;390גוש  ,6389ח״ח :42
גבולות התכנית :בצפון  -רח׳ קרן היסוד ,בדרום  -רה׳ הנריטה
סולד ,במ!רח  -רח׳ קלישר ,במערב  -המשך רח׳ הרב מימון.
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת זכויות והוראות בניה
למתחם להתחדשות עירונית באמצעות פרויקט פינוי-בינוי:
ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳ בן  72יח״ד לאזור מגורים ב;
בן  300יח״ד :ג( הקצאת שטחים למבני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים :ד( קביעת דרכים חדשות וביטול דרך קיימת וכן
קביעת רוחב זכות הדרך לרח׳ הנריטה סולד ,רח׳ הרב מימון
ורח׳ קרן היסוד :ה( קביעת מבנים לפינוי ולהריסה :ו( קביעת כל
שטח התכנית כשטח לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.1.2004ובילקוט הפרסומים  ,5276התשס״ד ,עמי .2060
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח׳ העליה השניה ו ,פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשסי׳ה 8.5.2005 ,ו

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מם׳ מח47/ו״,
שינוי לתכניות רצ ,1/1/רצ/ו ,60/רצ/מק/10/1/א ,רצ/מק/1/
0ו/א/ו ,רצ ,1/60/1/רצ ,2/60/1/רצ/3/60/1/ו ,רצ/ו ,70/רצ/
 ,2/4/12/1רצ/במ/ו ,3/12/רצ/במ ,2/43/1/רצ/במ ,58/1/רצ/
מק/10/1/א ,2/רצ/מק/10/1/א ,3/רצ/מק 4/60/1/ותממ/6/3/א
 לא בשימוש.השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון  -גוש
 ,3630ח״ח  ;73 ,55 ,54 ,30ג1ש  ,3631ח״ח ,21-19 ,14 ,13
 ;89גוש  ,3632ח״ח ו ;65 ,64 ,גוש  ,3923חלקות  36 ,3במלואן,
ח״ח ,379-377 ,102 ,96 ,35-33 ,31 ,29 ,28 ,25 ,24 ,15 ,5 ,4 ,2 ,1
 ;389 ,388 ,385גוש  ,3924ח״ח  ;99-93 ,85 ,69 ,62גוש ,3925
ח״ח  ;466 ,2גוש  ,3946חלקות  274-270במלואן ,ח״ח ,12 ,10
 ,229 ,212 ,196 ,146 ,95 ,21 ,19 ,14ו,262 ,259-257 ,249 ,242 ,24
 ;280 ,278-275 ,269 ,267-264גוש  ,3947ח״ח  ;50ג1ש ,5035
ח״ח  ;10גוש  ,5095ח״ח  ;98,88גוש  ,5116חלקות  88,87במלואן,
ח״ח  ;91-89 ,76 ,71 ,70 ,68 ,43-38 ,34 ,33גוש  ,5117ח״ח ;105 ,98
גוש  ,5182ח״ח  ;59,43,37,31,30גוש  ,5387ח״ח ,23,22,18,4-2
.27 ,26 ,99 ,98 ,46
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת רצועת מקרקעין
למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות
לאיסוף נוסעים ולהורדתם; ב( קביעת רוחב רצועת מסילת
הברזל :ג( שינוי ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל ,לתחנות
לאיסוף נוסעים ולהורדתם ,מיתקני ומבני דרך ומיתקני
תשתית :ד( קביעת הוראות לקווי בנין :ה( מתן אפשרות
להתוויית דרכי/שבילי שירות בתחום התבנית 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 על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח׳ זיבוטינסקי ,16
ראשון לציון  ,75100טל׳ .03- 9647694
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס׳׳ה18.5.2005 ,

)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רצ8/43/1/״ ,שינוי לתכניות
רצ 2000/ורצ/במ/ו.2/43/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון  -גוש
 ,5270ח״ח ) 2לשעבר ח״ח ו(.
עיקרי הוראות התכנית :א( הרחבת דרך קיימת :ב( הרחבת

שטח ציבורי פתוח קיים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5302התשס״ד ,עמי .3032
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רצ2/67/ 1/״ ,שינוי לתכנית
רצ.67/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,דרום
מערב העיר ,אזור התעסוקה מעוין שורק  -גוש ,5418
חלקות  12-7במלואן :גוש  ,5419חלקות  20-16,13במלואן,
ח״ח 2 ,11ו5 ,ו; מגרשים  2008-2001בהתאם לתכנית רצ/
.67/1
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי חלוקת מגרשי התעשיה
לפי התכנית המאושרת וקביעת מגרש מינימלי לתעשיה
ל־ 20דונם )למעט מגרש  :(12ב( קביעת רצועות ורחבות
שטח ציבורי פתוח לגינון בין מגרשי התעשיה לדרכים
לעיצוב וטיפוח נופי :ג( הסדרת זכויות הבניה הקיימות
במגרשים המוקטנים לתעשיה :ד( התוויית דרכים חדשות:
ה( שינוי תוואי דרך קיימת מם׳ ו :ו( קביעת הנחיות,
 .הוראות בניה ותנאים להוצאת היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5306התשס״ד ,עמי .3178

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳
 ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון ,רח׳ ז׳בוטינםקי  ,16ראשון לציון  ,75100טל׳
 ,03-9647694ובל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/550/ב8/ו״,
שינוי לתכניות רח/550/ב ורח/2000/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,בין רח׳
אחרוני מצפון לרח׳ ויצמן מדרום  -גוש  ,3703חלקה 240
במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח״ד המותרות
בתחום התכנית מ־ 13יח״ד למגרש ל־ 17יח״ד למגרש:
ב( הגדלת אחוזי הבניה המותרים כך ששטח עיקרי ממוצע
לדירה יהיה  95מ״ר ,סך הכל  1,615מ״ר של שטחים עיקריים:
ג( הגדלת מספר הקומות המותרות בתחום התכנית מ־ע4+
ל־ע :5+ד( שינוי בקו בנין אחורי)לכיוון השטח הציבורי הפתוח(
מ־ 6מ׳ ל־ 5מי; ה( שינוי בחלוקת החלקה למגרשים המיועדים
להרחבת רח׳ אחרוני ורח׳ ויצמן ,לשטח ציבורי פתוח ולאזור
מגורים בי ,ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.
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בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טל׳ -9788444
 .08העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רה׳ ביל״ו  ,2רחובות .76442
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רחובות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה•  ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ גלוסקין
 17א י -גוש  ,3703חלקה  439במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳
לאזור מגורים גי :ב( קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.2004ובילקוט הפרסומים ו  ,532התשם״ד ,עמי .3676
) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/800/ב1/4/״ ,שינוי
לתכנית רח/800/ב.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,הרחובות
ברנר ,ביי משה ונגבה  -גוש  ,3701חלקות ,664 ,663 ,510
 675,668במלואן ,ח״ח .734,676
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
ב׳ ושטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג׳ מיוחד :ב( בסים
להוראות איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים של חלקות
 ,676,675,668,664,663,510למגרשים  1ו־ 2לבניה למגורים
והפרשת שטחי ציבור ללא תמורה לעיריית רחובות:
ג( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח  -לדרך ומדרך לשטח
ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5324התשס״ד ,עמי .3807
) (3״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח/800/ב33/״,
לתכניות רח/800/ב ורח/2000/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות,
בתיה מקוב  - 4גוש  ,3701חלקה  725במלואה.

שינוי
רח׳

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מגרש מאזור
מגורים ב׳ לפי הוראות תכנית רח/800/ב ורח2000/י לאזור
מגורים ג :ב( קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשס״ה ,עמי .962
) (4״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח32/950/״ ,שינוי לתכנית
רח.950/

2680

 גוש  ,3055ח״ח .152עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משטח בניני ציבור
ושטח ציבורי פתוח לדרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5324התשם״ד ,עמי .3807
)(5

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רח02/ו/2ו/ג״ ,שינוי לתכנית
רח/במ/2102/ו/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳
יהלום  - 38גוש  ,3700ח״ח  :156מגרש  56בהתאם לתכנית
רח/במ02/ו/2ו/א.
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח הבניה העיקרי
המותר במגרש ב־9.2ו מ״ר ,לפי הקיים בשטח ,בתחום
דירת חכמוב.

הודעה ב ר ג ר אישור תכניות מיתאר מקומיות

)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/750/א80/״,
לתבניות רח/750/א ורח/2000/י.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ לוסטיג

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5289התשס״ד ,עמי .2554
) (6״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רח250/ו1/73/״,
לתכנית רח/מק.73/1250/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ רמב״ם
 גוש ו ,370חלקה  44במלואה.עיקרי הוראות התכנית :תוספת שטח עיקרי מ־110%
ל־.120%
הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5306התשם׳׳ד ,עמי .3178
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רה׳ ביל״ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעת המערכת לעגין טעות בפרסום
נמסרת בזה הודעה כי ההודעה בדבר אישור ״תכנית
רח63/ו/א״ ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5395התשס״ה ,עמי
 ,2571פורסמה בטעות ,והפרסום לענין תכנית זו — בטל.
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף השרון מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ חש/9/4/א״,
שינוי לתכנית חש.1/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אודים  -גוש ,7705
ח״ח  ;4גוש  ,7950ח״ח .4,3
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מחקלאי לפעילות
תיירותית ומסחרית לצורך הקמת בית ספר לרכיבה ,מסעדה
והקמת בריכת שחיה פרטית :ב( שינוי קו בנין מ־ 5מ׳ ל־ 3.5מ׳
בחזית המגרש :ג( קביעת הוראות בינוי ואיכות סביבה.

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

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 ,שד׳ הרצל  ,91רמלה  ,72430טלי .08-9788444
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חוף השרון ,שפיים  ,60990טל׳ .09-9596505
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרתי בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לב השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ צש35/22/6/״ ,שינוי
לתכנית צש.0/2/0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צור משה ,שטח בניני
ציבור  -גוש  ,7881ח״ח .5,4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית
למגרש לבניני ציבור לצורך הקמת מבני ציבור לחינוך ,לתרבות,
לספורט למסוף היסעים ,לכבישים ,לחניות ,למדרכות ולשטח
ציבורי פתוח :ב( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
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  ,72430טל׳ .08-9788444
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב השרון ,תל מונד .40600
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מס׳ גז11/5/״ ,שינוי לתכנית ג/4/5/1א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פדיה  -גוש ,4757
ח״ח  :26מגרש + 82 :חלק ממגרש ) 1לפי גז /4/5א(.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
של מגרשים :ב( איחוד מגרש למבני ציבור מסי ו עם מגרש
מם׳  ,82מגורים ,-ג( שינוי ייעוד מגרש מם׳ ו משטח למבני
ציבור וצירופו למגרש מגורים מספר  82המורחב :ד( קביעת
זכויות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם׳׳ה18.5.2005 ,

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2004ובילקוט הפרסומים  ,5311התשט־ד_,ענר .3321
)(2

״תכנית מפורטת מם׳ גז/ו20/״ ,שינוי לתבניות גז,1 /
גז/1/א ,גז/ו/ב וגז/1/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עזריה  -גוש ,3884
ח״ח  :31מגרשים  3/105,2/105,1/105,105ו־ 4/105בהתאם
לתכנית גז/ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה של מגרשים בהסכמת
הבעלים :ב( חלוקת מגרש מקצועי מם׳  105לשלושה
מגרשים חדשים 3/105,2/105,1/105 :ו־ 4/105ודרך גישה:
ג( הריסת מבנים וגדרות :ד( שינוי קו בנין קדמי בעבור
פרגולה קיימת ל־ 2מ׳ במקום  5מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.2.2004ובילקוט הפרסומים  ,5270התשם״ד ,עמי .1803

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
לודים ,רח׳ טשרניחובסקי ו ,רמלה  ,72444וכל מעוניין רשאי
לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק .התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ שה12/9/69/״ ,שינוי לתכנית גז/במ.10/69/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שהם ,שכ׳ כ״ד
 גוש  ,4125ח״ח  ;241גוש  ,4618ח״ח  :67 ,66 ,57 ,55גוש ,6848ח״ח  ;4-1גוש  ,6849ח״ח  ;3,2גוש  ,6853ח״ח .77
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח מגורים א׳
ובי ,משטח ציבורי פתוח ,משטח לבניני ציבור ודרכים לדרכים,
למבני ציבור ,למגורים ,לשטח ציבורי פתוח ,לדרכים משולבות
ושטח לתכנון בעתיד; ב( קביעתי זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התצנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.7.2001ובילקוט הפרסומים  ,5006התשס״א ,עמי .3450
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוז,ית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שהם ,שהם  ,73142טל׳  03-9723013וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:
) (1״תבנית מיתאר מקומית מסי בר9/15/״ ,שינוי לתכנית
בר, .15/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קבוצת שילר  -גוש
 ,2645ח״ח .20,16
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת שטח למגורים בעבור
תוספת חברים בקיבוץ עד שנת ) 2020כ־ 50יח״ד(; ב( שמיי

2681

ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ולשטח פרטי
פתוח :ג( קביעת זכויות והוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5327התשס״ד ,עמי .3941
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בר46/ו6/״ ,שינוי לתכניות
בר 146/ומשמ.153/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית גמליאל  -גוש
 ,3521חלקה  79במלואה.

)(3

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התבנית :א( הפרדת מגרש מגורים א׳
מחלקה א׳ של נחלה :ב( קביעת זכויות והוראות בניה.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ הצ/5/ו1/ד1״ ,שינוי לתכניות הצ/ד ,5/הצ 0/1/5/והצ/
מק/1/5/ודו.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2004ובילקוט הפרסומים  ,5296התשס״ד ,עמי .2846

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד  -גוש 89דד,
חלקה  16במלואה.

״תכנית מיתאר מקומית מסי מח.233/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פלמחים ,מסדרון
הנדסי ימי מול קיבוץ פלמחים.
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת ייעוד שטח בים להעברת
תשתיות להתפלת מי ים :ב( קביעת התכליות והשימושים
בתחום המסדרון הימי :ג( קביעת תנאים להוצאת היתרי
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5350התשס״ה ,עמי .826

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרעל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנד ,גבעת ברנר  60948וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  69לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
הע/4/ו8/ו/ב״ ,שינוי לתכניות הע30/ו והע8/1/4/ו/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עורן קדימה  -גוש
 ,8037ח״ח .104 ,103 ,20-18
עיקרי.הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע משטח
עיבורי פתוח לדרך משולבת לשטח לבניני ציבור :ב( שינוי
ייעוד ממגורים א׳ למגורים א׳ מיוחד :ג( הוספת יחיד במגרש
 2158והגדלת שטחי הבניה העיקריים המותרים מ־ 240מ״ר
ל־ 560מ״ר 3 ,יח״ר בתחום המגרש :ד( קביעת בינוי מנחה,
הוראות ותנאים לבניה ולפיתוח.
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 ,שד׳ הרעל  ,91רמלה  ,72430טל׳
88444ד .08-9העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור התעשיה דרום ,נתניה

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח״ד בחלקה
 16במבנה דו־משפחתי ,סך הכל מ־ 5יח״ד ל־ 6יחיד בשטח
התכנית :מיקביעת שטחי מגרשים ,זכויות בניה והוראות בניה
לבתי מגורים דו־משפחתיים בחלקה 6ו.
הודעה על הפקדת •התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.5.2002ובילקוט הפרסומים  ,5082התשס״ב ,עמ׳ .2647
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל ו ,9רמלה ,72430
טל׳  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור התעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרתבזההודעה,בהתאםלסעיף דו ולחוקהתבנוןוהבניה,
התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳ הצ/1/ו/
/281ב״ ,שינוי לתכניות הצ ,122/הצ 522/והצ/מק/1/ז/ז/28א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה  -גוש
 ,8023חלקה  44במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( השלמת שטחי הבניה המותרים
לפי הוראות תמ״א  18לתחנת תדלוק מדרגה גי :ב( קביעת
הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.10.2003ובילקוט הפרסומים  ,5235התשס״ד ,עמ׳ .259
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכ ,1שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים ,אזור התעשיה דרום ,נתניה  ,42504וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
י״ב באדר ב׳ התשס״ה ) 25במרס (2005
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

.42504
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ילקוט הפרסומים ד ,539ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

מחוז הצפון
מרחבי תכנון מקומיים חבל אשר ,בקעת בית"שאן ,בית שאן,
הגלבוע ,אצבע הגליל ,בקעת בית הכרם ,גבעות אלונים ,גולן,
גליל מזרחי ,גליל מרכזי ,גליל עליון ,גליל תחתון ,טבריה,
יזרעאלים ,כרמיאל ,לב הגליל ,מבוא העמקים ,מגדל העמק,
מעלה הגליל ,מעלה חרמון ,מעלה נפתלי ,מרום הגליל ,משגב,
נהריה ,נצרת ,נצרת עילית ,עכו ,עמק הירדן ,עפולה ,צפת,
קצרין ,קרית שמונה ,שפלת הגליל ומחוז הצפון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון.
ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מם׳ ג14728/״ ,שינוי
לתכנית ג.6540/
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת פיתוח באמצעות קביעת
הוראות ,הנחיות ומגבלות להקמת מיתקנים למים של חברת
מקורות בהיקפים מוגדרים בשטחים חקלאיים ,כחלק מפיתוח
שטחים אלו וכנובע מצרכים ומדרישות תשתית אלו כיום
ובעתיד .התכנית מהווה הרחבה לסוג ולאופי מיתקנים
ומבנים המאושרים להקמה בשטחים חקלאיים  -לפי תכניות
מאושרות ,כל זאת על ידי :א( קביעת זכויות והגבלות בניה
למיתקני אספקה וטיפול במים באזור חקלאי; ב( קביעת הוראות
וסייגים למתן היתרי בניה למיתקני מים ,כולל סיווג מיתקנים
מותרים להקמה באזור חקלאי לפי תכנית.
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  00ו לחוק ,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 ו  ,1751טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדות
המקומיות לתכנון ולבניה מחוז הצפון.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון ,הגליל המזרחי,
יזרעאלים ומחוז -הצפון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג11335/״ ,שינוי לתכניות ג ,3643/ג 4503/וג.6772/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צומת דברת גולני
דרך מס׳  - 65גוש  ,15138ח״ח  ;36-31 ,28 ,26-1גוש ,15139
חלקות  74 ,66 ,56במלואן ,ח״ח ,55^48 ,46-40 ,38-20 ,15-3
 ;73-67 ,65-57גוש  ,15140חלקות  50-42במלואן ,ח״ח -38
,139-136 ,130-124 ,113 ,111 ,109 ,97-92 ,89-86 ,60-51 ,41
 ;151גוש  ,15141חלקה  41במלואה ,ח״ח ;42 ,34-31 ,3 ,2
גוש  ,15147חלקות  15-9במלואן ,ח״ח  ;8 ,7 ,5 ,3גוש ,15149
חלקה  6במלואה ,ח״ח  ,5 ,3-1ר :גוש  ,15152ח״ח ;40-38 ,35

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

גוש  54ו 5ו ,ח״ח  ;56,54גוש  ,15356חלקות  62,1במלואן ,ח״ח ,5,2
 ;69,63,61גוש ו534ו ,חלקות ו 54,49,48,28 ,7,5-במלואן ,ח״ח
 ;50 ,47 ,29 ,27-8 ,6גוש  ,16984ח״ח  ;6 ,5 ,2 ,1גוש ,16985
חלקה  3במלואה ,ח״ח  ;7 ,5 ,2 ,1גוש  ,16986חלקה  3במלואה,
ח״ח  ;2 ,1גוש  ,16996חלקה  73במלואה ,ח״ח  ;72-1גוש ,16999
חלקות  68 ,66 ,64 ,62 ,54-49 ,32 ,31במלואן ,ח״ח ,30 ,29,27
 ,60 ,57 - 55 ,48- 46 ,38 ,37 ,33ו ;65 ,63 ,6גוש  ,17000חלקות
 60,19-17במלואן ,ח״ח 6,1ו ;65,63,59,58,32,27-25,20 ,גוש
 ,17001חלקות  27,11במלואן ,ח״ח ;33-30,26,25,17-12,10-1
גוש  ,17042ח״ח  ;48,44,43,41גוש  ,17081ח״ח ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד שטחים לדרך וסלילת
כביש :ב( ייעוד השטח המתוחם להקמת מעבירי מים ,תעלות,
גשרים וכן לביצוע כל עבודות העפר והחציבות הכרוכות
בסלילת הכביש :ג( ביטול קטעי כביש קיימים :ד( הסדרת
תנועה בצמתים ומחלפים :ה( שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי
לדרך.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.3.2003ובילקוט הפרסומים  ,5139התשס״ג ,עמי .826
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל התחתון ,טלי  8ו ,04-67608ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טלי ,04-6772333
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה
 ,18120טל׳  ,04-6520038ובמשרדי הועדה המקומית מחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17000וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג9556/״ ,שינוי לתכנית ג.7678/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש
 ,22921ח״ח  :4גוש  ,22923ח״ח .16
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור שהוגדר
בתכנית המיתאר ג 6995/באזור מגורים ג׳ ושצ״פ )שולי יישוב
וחורשות(  -לשטח המיועד לבניני ציבור :ב( קביעת תנאים
והוראות בניה כגון :מספר הקומות וגובה המבנה המותר,
מפלסי הבנין והיחס בין שטחים עיקריים ושטחי שירות ,קביעת
קווי בנין במגרש וכן הוראות בדבר עיצוב עירוני ונופי :ג( פירוט
השימושים המותרים באזור בניני ציבור לפי תכנית מיתאר
ג) 6995/מאושרת( :ד( קביעת זכויות ומגבלות בניה בתחום
התכנית.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.6.1997ובילקוט הפרסומים  ,4527התשנ״ז ,עמי .3692

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחת הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בית שאן ,רח׳ ירושלים הבירה  ,9בית שאן ,טלי  ,04-6489414וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מס׳ ג14213/״ ,שינוי לתכניות ג/במ ,103/ג5/ו07ו וג.851/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה ,רח׳ הרצל
 -גוש 75ו8ו ,חלקות  109 ,102 ,99במלואן ,ח״ח .55

ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית שאן מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג85/ו4ו״ ,שינוי.לתכנית
ג.6540/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר רופין  -גוש
 ,23004ח״ח ג8 ,ו.
עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום שטח הפיתוח המיועד
לחקלאי מיוחד שישמש להקמת בריכות מדגה ומבני
השירות הנדרשים :ב( קביעת הוראות פיתוח ומתן היתרי
בניה לדרך השדה לבריכות הדגים ולמבני השירות:
ג( שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד ושטח
לדרך שדה.

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
מרכזי לפי תכניות מיתאר ג ,851/ג/ב/מ׳ 103,וג5/ז ,107לאזור
מגורים מרכזי מיוחד ברחי הרצל; ב( איחוד חלקות  99ו־;102
ג( התכנית קובעת מחדש זכויות ,מגבלות והוראות בניה
בתחומה :ד( התכנית תסדיר פתרון תנועה וחניה בתחומה וכן
גם דרך גישה לטובת מגרשים פנימיים )חלקות רשומות ,101
.(102

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג4358/ו״ ,שינוי לתכנית
ג.8414/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5327התשט״ד ,עמי .3942

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעוז חיים ,רח׳ מעוז
חיים  -גוש  ,22985ח״ח .18 ,11

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נהריה ,נהריה ,טל׳  ,04-9879827וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בפירוט השימושים
המותרים בשטח הטרמינל ובמגבלות הבניה לגובה
בטרמינל ובאזור מבני עזר ומחסנים :ב( הרחבת השימושים
המותרים בשטח המסוף לטובת שטחים ומיתקנים לשירות
לנוסע :ג( העברת  2,000נדר שטח עיקרי מזכויות הבניה
שבשטח שייעודו מסחר לשטח שייעודו מבני ציבור
 טרמינל :ד( הגדלת גובה מותר לבניה בשטח ציבור -טרמינל ובשטח מבני עזר ומחסנים.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה .התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14781/״ ,שינוי לתכנית

ג.9000/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש ,16571
חלקה  19במלואה ,ח״ח .23 ,22
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד שטח התכנית לשטח
ציבורי פתוח שישמש כיכר עירונית :ב( שינוי ייעוד משטח
מוסדות ממשלתיים לשטח ציבורי פתוח :ג( קביעת הוראות
פיתוח :ד( קביעת קווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל י־ ל 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 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 בקעת בית שאן

ה ו ד ע ה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

2684

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  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 בקעת בית שאן ,בית שאן ,טל׳
.04-6065850

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם.בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג3485/ו״,
שינוי לתכנית ג.10567•/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10262
חלקות  27,26 ,20במלואן ,ח״ח  ;35 ,25 ,24 ,22 ,21גוש ,10294
ח״ח  ;30-28גוש  ,10296ח״ח ו.6 ,2 ,
עיקרי הוראות התכנית :א( ביצוע שינוי במערכת הדרכים;
ב( הקטנת גודל מגרש מינימלי באזור מגורים א׳ מ־ 450מ״ר
ל־ 400מ״ר :ג( קביעת שינויים בייעוד שטחים ממגורים א׳
למגורים ג׳ ,ומשטח למבנה ציבור לדרך ומדרך למגורים:
ד( קביעת הוראות וזכויות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה 8.5.2005 ,ו

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  ,17511טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל׳
.04-9502017
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
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גבעות אלונים מופקדות תכניות אלה:
״תכנית מפורטת מסי ג4675/ו״ ,שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מגדא  -גוש
 ,17573חלקה  81במלואה ,ח״ח .82 ,79,77
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת אחוזי בניה מ־144%
ל־80%ו והגדלת כיסוי קרקע מ־ 36%ל־.0/60°
במגרש  :100/2כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ ,52%קו בנין קדמי
מ־ 3מ׳ ל־ 0.98מי ,קו בנין אחורי מ־ 3מ׳ ל־ 2.65מי ,קו
בנין צדדי צפוני מ־ 3מ׳ ל־ 0.29מי :במגרש  :100/1כיסוי
קרקע מ־ 36%ל־ ,60%קו בנין קדמי מ־ 3מ׳ ל־ 0.43מי ,קו
בנין אחורי מ־ 3מ׳ ל־ 1.90מי ,קו בנין צדדי צפוני מ־ל מ׳
ל־ 2.9מי ,קו בנין צדדי דרומי מ־ 3מ׳ ל־ 0מי :במגרש
/4ו :8כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ ,57%קו בנין קדמי מ־ 3מ׳
ל־.63ו מי ,קו בנין אחורי מ־ 3מ׳ ל־ 1.37מי ,קו בנין צדדי
צפוני מ־ 3מ׳ ל־ 0מי ,קו בנין דרומי מ־ 3מ׳ ל־ 0.72מי.
)(2

״תכנית מפורטת מסי ג14691/״ ,שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17571ח״ח .60
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה מ־1445
 ]>. - 1505כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ ;55%ב( שינוי בקווי
בניה.

) (3״תכנית מפורטת מס׳ ג14848/״ ,שינוי לתכניות ג10789/
וג.7025/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם  -גוש ,10281
ח״ח .5
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד ממבני
למיתקן הנדסי )לגיטימציה לבריכת מים של
מקורות( :ב( קביעת הוראות בניה :ג( שינוי ייעוד
לגיטימציה לבריכת מים קיימת המשרתת את
קמקום והגדרת דרך גישה למגרש.
)(4

ציבור
חברת
לצורך
תושבי

״תכנית מפורטת מס׳ ג4866/ו״ ,שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא  -גוש
 ,17570ח״ח  :7גוש  ,17571ח״ח .78,54,52

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,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  7511ו ,טלי
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל׳
.04-9502017

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

)ו(

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי אחוזי בניה מ־144%
ל־ :176%ב( כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ :62%ג( קו בנין קדמי
מ־ 3מ׳ ל־ 0מי :ד( קו בנין אחורי מ־ 3מ׳ ל־ 1.5מי :ה( קו
בנין צדדי מזרחי מ־ 3מ׳ ל ־ 2.25מי :ו( קו בנין צדדי מערבי
מ־ 3מ׳ ל־.25ו מי.

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

מרחב תכנון מקומי גולן
ה ו ד ע ה בדבר הפקדה ת ב נ י ת מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13032/״ ,שינוי
לתכנית ג.7940/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבוא חמה  -גוש
 ,200000ח״ח .62 ,60 ,31 ,28 ,27
״.יקרי הוראות התכנית :א( עריכת תכנית כוללת לקיבוץ
מבוא חמה הכוללת שכונה קהילתית :ב( תכנון הרחבת מגורים
חדשה בת  116יחידות דיור :ג( הקמה ופיתוח של אזור תיירות/
אירוח כפרי :ד( הרחבת שטח לתעשיה ומבני משק :ה( הסטת
תוואי כביש  982ומתן הקלה בקו הבנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אדור הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך עיל פי סעיף  00ו לרווק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחחית לתכנון
ולבניה מחת הצפון ,דרן קרי ת הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין  ,12900טל׳ .04-6969712
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג 4041 /ו״.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דבורה ,רח׳ דבורה
 גוש  ,20766חלקות 0,2ו במלואן ,ח״ח .73עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת לול לאכסון עופות/
לול פיטום בשטח החקלאי בחלקה :ב( שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לשטח חקלאי עם מבני משק :ג( קביעת הוראות בניה ללול:
ד( קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5365התשס״ה ,עמי .1501
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  7511ז ,טל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל׳  ,04-6533237וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מפורטת מם׳ ג4184/ו״ ,שינוי לתכנית ג.5966/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל  -גוש ,15514
חלקה  46במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :א( תיקון הוראות סעיף 3.5
בתכנית המקורית ,לשם התאמת מספר מיטות לזכויות
הבניה שנקבעו בתכנית העיקרית :ב( ניצול יעיל של שטחי
הבניה שנקבעו בתכנית העיקרית ,מבחינת תכסית הקרקע
וגובה בניה.

) (2״תכנית מפורטת מם׳ ג87/ו4ו״ ,שינוי לתבניות ג8529/
וג.6695/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל  -גוש ,15442
ח״ח .39 ,38
עיקרי הוראות התכנית :מתן לגיטימציה לבניה קיימת
בתחום התכנית על ידי :א( שינוי ייעוד שטח מאזור חקלאי
לאזור נופש מיוחד ולשטח פרטי פתוח :ב( התוויית דרך
גישה ,קביעת בינוי והוראות בניה חדשות והריסת מבנים
המסומנים להריסה :ג( שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור
נופש מיוחד ,לשטח פרטי פתוח ודרך :ד( שינוי ייעוד מאזור
מגורים א׳ לדרך.
)(3

״תכנית מפורטת מס׳ ג5022/ו״ ,שינוי לתכנית ג.2406/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מצר  -גוש
 ,22515ח״ח .68 ,17 ,11 ,10 ,7 ,4
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח לשטח ציבורי לבניית גני ילדים ,לשטח לבית
עלמין ולדרך משולבת :ב( קביעת התכליות המותרות
בשטח התכנית המסומן בתשריט :ג( קביעת הוראות בניה,
צפיפות ,מרווחי בניה ,גובה בנינים :ד( קביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי.

כל מעוניין רשאי לעיין ׳בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי להגיש
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התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ו  751ו,
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל׳ .04-6772333
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 המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג2594/ו״ ,שינוי לתכנית ג.3800/
השטחים הכלולים בתכנות ומקומם :עתיר  -גוש ,16586
ח״ח  :3גוש  7480ו ,ח״ח .59,58 ,54
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משצ״פ לאזור
מגורים אי :ב( שינוי אזור משב״צ לשצ״פ ואזור מגורים אי :ג(
שינוי תוואי דרך.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5321התשס״ד ,עמי .3683
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  7511ו ,טלי
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טלי  ,04-6772333וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג4278/ו״,
שינוי לתכנית ג.5000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא ,רח׳ ירכא  -גוש
 8887ו ,חלקה  35במלואה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד הקרקע משטח ספורט
וחקלאי לשטח תעשיה ומסחר.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית. ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  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
טל׳  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,עבו,
טל׳ .04-9912621
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
•העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה 8.5.2005 ,ו

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג ,14344/שינוי לתכניות ג 3699/וג.6766/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא ,רח׳ ירכא
 -גוש  ,18925ח״ח .6

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד משטח למבני
ציבור לשטח למגורים מיוחד שיצורף לנחלה במשק :48
ב( הרחבת דרך :ג( שינוי ייעוד ממבני ציצור לקרקע
לשימוש חקלאי מיוחד :ד( קביעת התכליות המותרות לכל
ייעוד קרקע :ה( קביעת הוראות בניה :ו( קביעת הנחיות
בינוי ועיצוב אדריכלי.
) (2״תכנית מפורטת
ג 4947/וג.11323/

מם׳

ג14305/״,

שינוי

לתכניות

עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת אחוזי הבניה לצורך
מתן לגיטימציה למבנה קיים :ב( שינוי אחוזי הבניה :ג( קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד הקרקע ,-ד( קביעת הוראות בניה:
ה( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו( קביעת השלבים
וההתניות לביצוע :ז( קביעת הנחיות סביבתיות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כברי ,תכנית זו חלה
על שטח מרכז הייעור הקיים ,דרומית לכביש  89ומזרחית
לצומת כברי; נ״צ מרכזי מזרח :164700 :צפון - 268850 :גוש
 ,18155חלקה  100במלואה :גוש  ,18359חלקה 72ו במלואה,
ח״ח .166-163

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5355התשם״ה ,עמי .967

עיקרי הוראות התכנית :הסדרת מצב קיים ופיתוח מתחם
הפעילות במרכז יערני כברי של הקרן הקיימת לישראל על
ידי :א( קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע ובכל
מגרש :ב( קביעת הוראות בניה בשטח המתחם.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המרכזי ,עכו ,טלי  ,04-9912621וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישמ־ תבנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג14858/״ ,שינוי לתבניות מש״צ 64/וג.2631/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סאםא  -גוש ,14222
חלקה  32במלואה ,ח״ח  35ו־.36
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת התכליות והשימושים
המותרים באזור התעשיה :ב( קביעת הוראות בדבר זכויות
והגבלות בניה באזור שיעדו המאושר לתעשיה לפי תכנית
מש׳׳צ ;64/ג( קביעת הוראות למתן היתרי בניה באזור התעשיה:
ד( קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5347התשם״ה ,עמי . .685
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חבל אשר מופקדות תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג13773/״ ,שינוי לתכנית
ג.6637/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחיהוד  -גוש ,18510
חלקות  29,25במלואן ,ח״ח .26

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות .בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,ובן 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 ,נצרתעילית  ,17511טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי,
טלי ו.04-987962
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳יה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג12648/״ ,שינוי לתכניות ג ,3760/ג 1987/וג.6505/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סער  -גוש ,]8206
ח״ח 4ו :גוש  ,18208ח״ח  :338גוש  ,19009ח״ח :27 ,25 ,16
גוש  ,19010חלקה  18במלואה ,ח״ח  ;25 ,17גוש  ,19931חלקות
25,11-2ו במלואן :גוש  ,19932ח״ח .10,2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעודי קרקע קיימים
לשימושים שונים כולל תוספת ייעודי קרקע :תיירות ,תיירות
ספורט ,מרכז אזרחי ,מגורים בי ,מגורים מיוחד ,תעסוקה
ואחסון :ב( קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע:
ג( קביעת הוראות בניה :ד( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב
אדריכלי; ה( רה־תכגגן ייעודי קרקע קיימים וקביעת ייעודי
קרקע חדשים :ו( תכנון שכונת מגורים חדשה בת  98ו יחידות
דיור :ז( איחוד וחלוקה מחדש.
הודעה ע< $הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות כיום
 23.5.2003ובילקוט הפרסומים  ,5194התשס״ג ,עמ׳ .2780
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית « ,17511ל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבו יה
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מטה אשר ,ד״נ גליל מערבי ,טלי  ,04-9879621וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ?זרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג2938/ו״ ,שינוי לתכניות ג ,2510/ג ,1910/ג217/וו ,ג,5865/
ג ,5834/ג ,3882/ג 4551/וג.1707/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זרזיר ,שכ׳ מזאריב
ועיאדאת  -גוש  ,17303ח״ח  :3גוש  ,17492ח״ח ,11 ,10
 :52גוש  ,17493ח״ח  :36 ,17גוש  ,17496חלקות ,45-43 ,40
 60-57במלואן ,ח״ח ,61 ,56 ,54 ,51 ,49-46 ,42 ,41 ,39 ,38
 67ו־.68
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר מגרשי מגורים
בגבעות מזאריב ועיאדאת :ב( תכנון מערכת דרכים
מקשרת בין שתי השכונות :ג( הקצאת שטחים למוסדות
ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים :ד( שינוי ייעוד חקלאי
למגורים כהמשך למגורים קיימים ולדרכים :ה( קביעת
מתחמים לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בצירוף
טבלאות איזון.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
' 9.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5318התשס״ד ,עמי .3548
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרתעילית  7511ז ,טל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל׳  ,04-6520038וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת' מסי
ג39/ו13״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צמוד למאגרי המים
ולמיתקני מקורות בבקעת בית נטופה  -גוש  ,17637חלקה 10
במלואה ,ח״ח .9,6
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לשמורת טבע על ידי :ו( ייעוד השטחילשמורת טבע (2 :שמירה
על החי ,הצומח והדומם במצבם הטבעי;  (3הבטחה כי לא
ייעשה כל שינוי בחלקה בזמן כלשהו ,שכתוצאה׳ ממנו תפגע
באופן כלשהו כניסת מי שטפונות דרך החלקה למאגר יודפת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.7.2003ובילקוט הפרסומים  ,5205התשם״ג ,עמי .3431
התכנית האמורה ומצאת במשרדי ועדת המשנה
לנוף הגליל ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טלי
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל׳  ,04-6520033וכל מעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם ,לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מפורטת מס׳ ג3252/ו״ ,שינוי לתכנית ג5/ו.72
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עילוט  -גוש 7483ו,
ח״ח .41 ,38,5
עיקרי הוראות התכנית על ידי :א( שינוי בקווי בנין :ב(
הגדלת אחוזי בניה למתן לגיטימציה לבניה קיימת :ג(
הגדלת תכסית קרקע לפי .הקיים בשטח.

)(2

״תכנית מפורטת מם׳ ג14362/״ ,שינוי לתכנית ג.5249/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה  -גוש  7524ו,
ח״ח .501 ,117 ,12 ,7-4 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת קווי בנין חרשים כרי
לתת לגיטימציה לבניה הקיימת על פי היתר ,וכרי לאפשר
תוספות בניה מעל לבניה הקיימת :ב( שינוי רוחב דרך מם׳
 45מ־ 10מ׳ ל־ 8מ׳ והקטנת הםובה כדי למנוע חפיפה בין
שטח הדרך לבין שטח הבית הקיים על פי היתר.

)(3

״תכנית מפורטת מם׳ ג/ו 1441״ ,שינוי לתכניות ג5507/
וג.11452/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה ,רח׳ ריינה
 גוש  ,17526ח״ח .38,10 ,8עיקרי הוראות התכנית :א( הסדרת דרך גישה מוטורית
למגרשים :ב( שינוי ייעוד משצ״פ לשפ״פ והגדלת זכויות
בניה :ג( שינוי ייעוד משטח מגורים ומשביל להולכי רגל
לדרך גישה ומש״פ לדרך גישה ולשפ״פ ושינוי באחוזי
הבניה המותרים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרתעילית  ,17511טלי
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל׳ .04-6468585

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיהאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג13238/״ ,שינוי לתכניות ג ,5249/ג 5507/ו־/6מע/מק/5507/
.22
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה  -גוש ,17511
ח״ח  :29גוש  ,17512חלקות  43 ,36-34במלואן ,ח״ח ,32 ,30 ,22
.46-44 ,42 ,39-37
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

עיקרי הוראות התבנית :א( תכנון שכונת מגורים של כ־150
יח״ד :ב( שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים ״א״ ,למבני ציבור,
לשצ״פ ,לדרכים ולשטח למוסדות ציבור :ג( הסדרת תןואי
ורוחב דרכים :ד( הסדרת שטחים למבני ציבור ושטחי שצ״פ:
ה( שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת :ו( שינוי ייעוד
ממגורים ״א״ לשצ״פ ודרך :ז( קביעת הוראות וזכויות צניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.2003ובילקוט הפרסומים  ,5213התשס״ג ,עמ׳ .3714
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל׳  ,04-6468585וכל מעוני;! רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג14201/״ ,שינוי לתכניות ג 6539/וג.9512/
הש«חי,0הנ;לול*'0בתכנית ומקומם :יקנעם עילית  -גוש

 ,11094חלקוו?'91-186ז.213,212 ,207-201 ,

עיקרי הוראות התכנית :א( תיקון מערבת שבילים להולכי

רגל על פי הקיים בשכונה ותיקה ביוקגעם עילית :ב( ביטול
דרכים להולבי רגל אשר לא קיימות בפועל :ג( התוויית דרכים

להולכי רגל הקיימות בפועל בשכונה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5321התשס־ד ,עמי .3684
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
,04-6508555
ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל׳  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג14365/״ ,שינוי לתכנית ג.7609/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין מאהיל ,רח׳

עין מאהל  -גוש  ',"16935חלקה  83במלואה ,ח״ח 72ו.

טל׳  ,04-6468385וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי ועדת המשנה לנוף
הגליל ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל
מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ ג13889/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עבדון  -גוש ,18602
ח״ח  :19 ,18 ,16גוש  ,18604ח״ח .11,7
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת מצבה של חוות לולים
קיימת :א( תיחום שטח להתפתחות עתידית של החווה :ב( שינוי
ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד :ג( קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע :ד( קביעת הוראות בניה:
ה( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו( קביעת הנחיות
סביבתיות :ו( קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
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  00ו לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ועדת המשנה לנוף
בין
הגליל ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל,
מעונה ,טל׳ .04-9979659
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג14833/״ ,שינוי
לתכניות ג 9149/וג0298/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צוריאל  -גוש ,19901
ח״ח 9 ,17-14 ,12-8 ,6-3 ,1ו :27 ,26 ,24-גוש  ,19902ח״ח
ו ;2 ,גוש  ,19907ח״ח  :11 ,10גוש  ,19908ח״ח  :7 ,1גוש ,19909
ח״ח 5,10ו.

עיקרי הוראות התבנית :א( הרחבת שטח למגורים תוך

שינוי ייעוד מחקלאי למגורים :ב( התוויית מערכת דרבים

וקביעת הוראות וזכויות בניה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.12.2004ובילקוט הפרנזומים  ,5365התשס״ה ,עמ׳  505ו.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרתעילית  1ו75ו ,טל׳
 .,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

עיקרי הוראות התכנית :א( אפשרות להוצאת היתרי בניה
בשטחים המיועדים למבני משק בתחום התכניות ג0298/ו
וג ;9149/ב( קביעת התכליות המותרות בשטחים המיועדים
למבני משק :ג( קביעת הוראות בניה :ד( קביעת הנחיות
סביבתיות :ה( קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.
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 ירי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי להגיש
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התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  7511ו,טל׳
 ,04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל,
מעונה ,טל׳ .04-9979659
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת,
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר מקומית
מס׳ ג70/ו3ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תחום שיפוט מרום
הגליל ,ליד מעיליא  -גוש  ,18622ח״ח  :19 ,15 ,14 ,1גוש ,19675
ח״ח . 6
עיקרי הוראות התכנית :מתן לגיטימציה למיתקן הנדסי
קיים  -בריכת מים ותחנת שאיבה של ״מקורות״ וכן הקצאת
שטח בעבור דרך הגישה אליהם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5330התשסיה ,עמי ו.3
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית 1ו75ו,
טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל׳ ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג4317/ו״,
שינוי לתכנית ג0552/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא
 גוש ו839ו ,ח״ח  ,8 ,7וו :גוש  ,18407ח״ח .13-11עיקרי הוראות התכנית :תכנון מפורט לשטח תכנון עתידי
בשכונת יפה נוף מעלות :א( שינוי ייעוד השטח בגוש ,18391
חלקות  8 ,7ו־  11משטח תכנון עתידי ודרכים למגורים מיוחד:
שטח ציבורי פתוח ודרכים :ב( שינוי ייעוד בגוש  ,8407ח״ח -11
 13משטח תכנון עתידי ודרכים למגורים מיוחד :שטח ציבורי
פתוח ודרכים.
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 לבך על פי סעיף 00ו לחוק ,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  ,17311טל׳
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים ו ,מעלות-תרשיחא,
טל׳ .04-9978030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מפורטת מס׳
ג1 1235/״ ,שינוי לתכניות ג/במ 175/וג/במ.277/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ורדים  -גוש
 ,18410ח״ח  :2 ,1גוש  ,18411ח״ח .8 ,7
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעור במסגרת תחומי
התכנית משטח ציבורי פתוח לשטח למוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.11.1999ובילקוט הפרסומים  ,4829התשים ,עמי .1555
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה וזמקומית לתכנון ולבניה
מעלה הגליל ,ד״נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל׳ ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה; התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון.,
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג14662/״ ,שינוי
לתכנית ג1309/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא
 גוש  ,18432חלקות  3 ,2במלואן.עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד וקביעת הוראות
בניה חדשות :ב( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח למוסדות
ציבור וקהילה לבניית בית כנסת :ג( קביעת הוראות בניה לפי
תכנית בינוי מחייבת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ו  751ו ,טל׳
.04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים  ,1מעלות-תרשיחא,
טל׳ .04-9978030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאד מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)ו( ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג11613/״ ,שינוי לתכניות
תמ׳׳א ,8/ג ,97/ג ,6400/ג ,1275/ג ,3913/ג 5501/וג.400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חורפיש  -גוש ,19461
ח״ח  :74גוש  ,19475ח״ח 45ו :גוש  ,19633חלקות 15 ,10
במלואן ,ח״ח ו.14-12 ,5 ,
עיקרי הוראות התכנית :א( הקמת
 71מגרשים :ב( הקצאת שטחים
 (1מגורים א׳ מיוחד (2 :שטחים
מבני ציבור ,שצפיי׳ם (3 :מתן הוראות

שכונת מגורים בת
לייעודים הבאים:
ציבוריים :דרכים,
לבניה ופיתוח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.2001ובילקוט הפרסומים  ,4996התשס״א ,עמי .3079
) (2״תבנית מיתאר מקומית מט׳ ג3341/ו״ ,שינוי לתכנית
ג.5549/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות-תרשיחא.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי הבנין ושינוי
באחחי הבניה בח״ח  55בגוש  -שטח בנוי בתרשיחא:
ב( שינוי בקו הבנין הקדמי מ־ 3מ׳ ל־ 2.5מי :ג( שינוי בקווי
הבנין הצדדים מ־ 4מ׳ ל־ 2מי :ד( שינוי אחוזי הבניה
במגרש מ־ 90%ל־35%ו ושינוי אחוזי הבניה בכיסוי קרקע
מ־ 30%ל־.45%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
5.8.2004ו ובילקוט הפרסומים  ,5324התשם״ד ,עמי .3812

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדההמחוזיתלתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ,רה׳ האורנים ו ,מעלות-תרשיחא,
טלי  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ ג13896/״ ,שינוי לתכנית ג.685/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית גץ  -גוש ,19503
ח״ח  :63 ,57 ,54,53גוש  ,19575חלקה  137במלואה ,ח״ח ,42 ,41
36 ,61-59ו.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.4.2004ובילקוט הפרסומים  ,5296התשס״ד ,עמי .2851
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה
להתנגדויות ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים  ,1מעלות-תרשיחא,
טל׳  ,04-9978050וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
הודעה ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
ג14732/״ ,שינוי לתכנית ג2796/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש חלב  -גוש
4097ו ,חלקות  52ו־ 55במלואן ,ח״ח .86-84 ,56 ,20
עיקרי הוראות התכנית :חלוקה למגרשים ללא הסכמת
בעלי הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.12.2003ובילקוט הפרסומים  ,5266התשס״ד ,עמי .1660
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל׳  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה נפתלי ,רח׳ האורנים  ,1מעלות-תרשיחא,
טלי  ,04-9978030וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג13766/״,
שינוי לתכנית ג.6931/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סלמה  -גוש ,19457
ח״ח .187,86
עיקרי הוראות התכנית :א( הקצאת שטחים ומתן הוראות
לשינוי ייעוד לשטחים לייעוד מבני ציבור :ב( שינוי ייעוד
מקרקע המיועדת למגורים ולשביל ציבורי לשטח המיועד
למבני ציבור בתחום התכנית :ג( קביעת התכליות המותרות
לכל ייעוד קרקע :ד( קביעת הנחיות אדריכל.
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 ,17511
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה משגב ,ד״נ משגב ,טל׳ .04-9990102

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳
לדרך :ב( ביטול קטע דרך מס׳ .17
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס׳׳ה18.5.2005 ,
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ב באדר ב׳ התשס״ה) 25במרס (2005
הרצל גרז

יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

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

פלג את אדלר ציוד משרדי) (1989בע״מ
)1־"1פ (51-122944-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,1.0.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון פלג,
למפרק ההברה.
גרשון פלג ,מפרק

ארכיב ירושלים ניהול) (1998בע־׳מ
גל  -קלדרון בע״מ

)ח״פ (51-270538-5
)בפירוק מרצון(

)ח״פ -273374-2ו(5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עירית פיליפוביץ,
ת״ז 82923ו ,059מרח׳ אופירה ו ,מישור אדומים ,למפרקת
החברה.

ברנשטיין כהן  ,6תל אביב ,למפרקת החברה.

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

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.

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)52א( לפקודת החברות
]נוסח חרש| ,התשמ״ג985-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר להב ,מרח׳

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

עירית פיליפוביץ ,מפרקת

יושבת ראש האסיפה

איורוס בע״מ
)ח״פ (51-278358-0

פי טו ביז בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

)ח״פ -349756-0ו(5
)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח הדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,28.3.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב אבטליון ,ת׳׳ז
 ,512783580למפרק החברה.

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4,2005נתקבלה

יואב אבטליון ,מפרק

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון קפלן ,מרח׳

השקעות וניהול םלובין בע־מ
)ח״פ (51-323478-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג985-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,4.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי סלובין ,ת״ז

הודעה 3דבר פירוק מרזנון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסה חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין

למרחב  ,2רמת השרון ,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.
אלון קלפן
יושב ראש האסיפה

 ,012107504למפרק החברה.
עבי םל1בין ,מפרק
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קופון מעגלים בע״מ

גובר בע״מ

)ח״פ (51-243128-9

)ח״פ (51-142794-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הידעת בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את י החברה מרצון ולמנות את רר׳ח שלום אבני,
מרח׳ תוכל  ,22רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה בדבר 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 ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה פדה ,מרח׳
קרן קיימת  ,21חולון ,למפרק החברה.

בל גושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ׳׳ל.

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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יהודה פדה
יושב ראש האסיפה

דודי בבור
יושב ראש האסיפה

דפוס פ.ט .עבר בע״מ

םאווז׳ בע״מ

)ח״פ (51-089685-0

)ח״פ (51-310327-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוה פרידמן ,מרח׳
ברנשטיין  ,6ראשון לציון ,למפרקת החברה.
כל נושה ש י ש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אוה פרידמן
יושבת ראש האסיפה

ארגונית  -אירועים ותערובות בע״מ
)ח״פ (51 -041857-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה שבק ,מרח׳
ישראל  1ו ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳יל 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.
יהודה שבק
יושב ראש האסיפה
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות י
]נוסח חרש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4,2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף טליס ,מרח׳
משה ריין  ,57תל אביב ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדמ אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יוסף טליס
יושב ראש האסיפה

בהן מגורי יאיר בע״מ
)ח״פ (51-105830-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג  ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר כהן מגורי,
מרח׳ בן גוריון  ,254גבעתיים ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש -את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודיעה זו למען המפרק הנ״ל.
גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יאיר ניגודי כהן
יושב ראש האסיפה
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גולדמן חלקי חילון! לרכב ואביזרים בע״מ
)ח״פ (51 -347440-3

תמד מערכות מים בע״מ
)ח״פ (51-308240-4

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לורנה גולדמן,

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקוו־ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1985-בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום שפירא,

מרח׳ שינקין  ,14ראשון לציון ,למפרקת החברה.

מרח׳ הנצח ו ,4רמת השרון ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳יל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.

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

גושה 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.
אבשלום שפירא
יושב ראש האסיפה

דן שבתאי הובלות בע׳׳מ

ראובן מרי סחר בע״מ

לורנה גולדמן
יושבת ראש האסיפה

)ח״פ (51-273147-2

)ח״פ (51-106404-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שבתאי ,מרח•
עין גנים  ,5פתח תקוה ,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 באמור בתוך
המועד הני׳ל  -לא ייענה.

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הג״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום .4.2005וו ,נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן מרי ,מרח׳
סוקולוב  ,56חולון ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ראובן מרי

דן שבתאי

יושב ראש האסיפה

יושב ראש האסיפה

מ.ש .טיקועקי סוכנות לביטוח בע״מ
)ח״פ -268539-7ו(5

מזנון בבי בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

*ri

)ח״פ (51-230362-9

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל סיני ,מרח׳
ישעיהו  ,27תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג׳׳ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רחל סיני

ניתנת בזה ה1דעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
עיל החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה טיקוצקי,
מרח׳ ז׳בוטינסקי  ,5רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שושנה טיקוצקי
יושבת ראש האסיפה

יושבת ראש האסיפה
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ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה 8.5.2005 ,ו

איי סי אס קווסט תוכנה בע״מ
)ח״פ (51-3124150-8

טל ומשה בע״מ
)ח״פ (51-287819-0
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית בשארי,
מרח׳ לבונטין  ,11נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הני׳ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ״ל.

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 ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,3.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה
קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה ,לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אליהו מוגרבי ,ת״ז  ,041910415מרח׳ המלך יהושפט
 ,35הרצליה ,למפרק החברה.
אליהו מוגרבי ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
רונית בשארי
יושבת ראש האסיפה

טביב ארט בע״מ
)ח״פ (51-201410-1
)בפירוק מרצון(

אליצור ראובני הפקות בע״מ
)ח״פ (51-271369-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום .4.2005ו ,נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יניב סולמי,
מרח׳ דיזנגוף  ,205תל אביב 15ו ,63למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,3.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה
קצרה מ־ ו  2יום לפני מועד כינוסה ,לפרק את החברה מרצון
ולמנות את יונתן טביב ,ת״ז  ,055969992מרח׳ פועלי הרכבת ,31
גבעתיים ,למפרק החברה.

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

יונתן טביב ,מפרק

תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום

הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יניב סולמי ,עו״ד ,מפרק

אנדרש זד סוכנויות בע״מ
)ח״פ (51-220436-3
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומיגוי מפרק

הולוגדפיה בע״מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

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

)ח״פ (51-119783-2

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,15.4.2005נתקבלה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה

)בפירוק מרצון(
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,4.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה

החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע

קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה ,לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אנדרש)אריק( זר ,ת״ז  ,064758162מרח׳ מרסל ינקו
 ,6תל אביב ,למפרק החברה.

אגדרש)אריק( זר ,מפרק

קצרה מ־  21לפני מועד כינוסה ,ולפרק את החברה מרצון

קייגלםטרימ בע״מ

ולמנות את שמעון המאירי ,ת״ז  ,052017811מרח׳ הקוממיות ,4

)ח״פ 471-5ו-24ו(5

הרצליה ,למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
שמעון המאירי ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,19.4.2005נתקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל קדים,
מרח׳ הגביש 4א ,אזור התעשיה החדש ,נתניה ,למפרק 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עזריאל קדים ,מפרק

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,3.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה
קצרה מ־  21ימים לפני מועד כניסה ,לפרק את החברה מרצון
ולמנות את דן הלפרט ,ת׳יז  ,028987766מרח׳ מנחם בגין  ,12רמת
גן ,למפרק החברה.
דן הלפדט ,מפרק

סמדר שיר בע״מ
)ח״פ (51-1328763-1

תעשיה ימית למזרח בע״מ
)ח״פ (51-276027-3
)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 המנץ
של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  9.4.2005ו ,נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות $ת עזריאל קדים,
מרח׳ הגביש 4א ,אזור התעשיה החדש ,נתניה ,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 באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עזריאל קדים ,מפרק

י.ד.ק .אחזקות) (1993בע״מ
)ח״פ  76886-3ו-ו(5

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,31.3.2005נתקבלה
החלטה ,פה אחר ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
נתן שטיינברג ,למפרק החברה.
סמדר שיר
יושבת ראש הדירקטוריון

קיו2ויו בע״מ
)ח׳׳פ -303797-8ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה
הנ״ל ,שנתכנסה ביום  ,7.7.2004נתקבלה החלטת בעלי המניות
בדבר פירוק החברה מרצון.

)בפירוק מרצון(

זהבה בן דב ,מפרקת

הודעה בדבר 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 ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,11.4.2005נתקבלה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב קורן ,מרח׳
קלישר  ,30תל אביב ,למפרק החברה.

)ח״פ (51-083472-4
)בפירוק מרצון(

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יעקב קורן ,עו״ד ,מפרק

דן הלפרט חברת עורכי דין
)ח״פ (51 -350358-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
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מידס תכשיטים וציפויים בע״מ

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום  7.4.2005ו ,לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,24.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי
סעיף  321לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של  21ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.
ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוים
של דניאל ליפשיץ ,ת״ז  ,008098675מרח׳ יהודה הנשיא  ,38תל
אביב ,וגבריאל ליפשיץ ,ת״ז  ,008098683מרח׳ הירקון  184תל
אביב ,למפרקי החברה ולהקנות להם את כל הסמכויות של
מנהל החברה במהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם,
שטר ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.
גבריאל ליפשיץ
דניאל ליפשיץ
מפרקים
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יופיטר  -חברת תקליטים בע״מ
)ח״פ (51-202262-5

במהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם ,שטר ומסמך

הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.

)בפירוק מרצון(

מרדכי ציציוביץ ,מפרק

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום  ,17.4.2005לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,27.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי
סעיף  321לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של  21ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.

אריאל מוטורם בע״מ
)ח״פ -203754-0ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוים
של נאוה בר ,ת״ז  ,051692812מרח׳ הנשיא  ,45גבעת שמואל,
ואברהם קן בר ,ת״ז  0884549ו ,3מרח׳ הנשיא  ,45גבעת שמואל,
למפרקי החברה ולהקנות להם את כל הסמכויות של מנהל
החברה במהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם ,שטר
ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.
אברהם קן בר

נאוה בד

מפרקים

[נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום 0ו באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
סילבר  ,10רמת גן ,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.

י.ע.ג .הפקות מדיה בע״מ

יעקב סרוב ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-247181-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום  ,17.4.2005לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,28.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי
סעיף  321לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של ו 2ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.
ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויה
של מיכל מטוס ,ת״ז  ,054654710משדי מוצקין  ,29תל אביב,
למפרקת החברה ולהקנות לה את כל הטמכויות של מנהל
החברה במהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם ,שטר
ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.
מיכל מטוס ,מפרקת

מגצי ייצור ושווק) (2000בע״מ

א .משב אויר בע״מ
)ח״פ -149550-9ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  10באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
סילבר  ,16רמת גן ,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.
יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ -297682-0ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הורעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום  ,17.4.2005לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,28.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי
סעיף ו 32לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של  21ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.
ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו של
מרדכי ציצוביץ ,ת״ז  557ו  ,00278מרח׳ בית וגן  ,16ירושלים,
למפרק החברה ולהקנות לו את כל הסמכויות של מנהל החברה
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אינטר איר קווי אוויר ושירותי תעופה בע״מ
)ח״פ -094576-9ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הורעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המגיץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  10באפריל .2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את.
עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
םילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.
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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.
יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
סילבר  ,16רמת גן ,למפרק 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יעקב םרוב ,עו״ד ,מפרק

ארקוטרוניקם בע״מ
)ח״פ (51-157327-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

הרולד גולדברג אינוםטמנטס בע״מ
)ח״פ (51-179552-0

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  10באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
סילבר  6ו ,רמת גן ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יעקב סרוב ,עו״ד ,מפרק

ארקו בקרה אלקטרונית בע״מ
)ח״פ (51-200020-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
[נוסח הדש[ ,התשמ״ג985-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,18.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה
קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה ,ובדבר מינויו של עו״ד
נפתלי הרצל כץ ,ת״ז  ,012512950משד׳ ביאליק  ,42רמת השרון,
למפרק החברה.
נפתלי הרצל כץ ,עו״ד ,מפרק

מונומנטל וידאו קלאב סרטים  991ו בע״מ
)ח״פ (51-155630-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,18.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל החברים הזכאים להשתתף ולהצביע
באותה ישיבה הסכימו לכינוס האסיפה ,על אף שקיבלו הודעה
קצרה מ־  21יום לפני מועד כינוסה ,ובדבר מינויו של עו״ד
גרשון זוננשיין ,ת״ז  ,010433373מרח׳ ש״י עגנון  ,1/10רעננה,
למפרק החברה.
גרשון זוננשיין ,מפרק

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

נכסי א.ל .בע״מ

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  10באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד יעקב סרוב ,ממשרד עו״ד מ׳ פירון ושות׳ ,דרך אבא הלל
םילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.

יעקב סרוב ,עו־׳ד ,מפרק

חלות חברה לניהול בע״מ
)ח״ פ (51-058202 - 6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  10באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,פה אחד ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את
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)ח״פ -028273-4ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  4.9.1998ו נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בוגומילסקי,
מרח׳ יגאל אלון  ,120תל אביב ,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.
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,

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

סבנטים מערכות בע״מ
(1-302902-5

)Sח״פ

)בפירוק מרצון(
משה בוגומילםקי ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,הו1שמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

שושני פרסום והפצה בע״מ

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום ו 3במרס ,2005

)ח״פ (51-322089 -7

נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח רון

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון 1מינוי מפרק

דרורי ,למפרק החברה.
רון דרורי ,רו״ח ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  00321לפקודת החברות

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,19.4.2005נתקבלה

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה שושני,

מרח׳ אבטליון  ,30אלעד ,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 ארם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מנשה שושני
יושב ראש האסיפה

טרמוואקום בע״מ
)ח״פ (51-303977-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,17.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אלן בהרב,
מרח׳ שאול המלך  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

עמית  -אפיקים פיננסים בע״מ
)ח״פ  4673-8ו-3ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ישראל חיים,
ת״ז  ,008803454שכתובתו במשרד עו״ד יוסף זלצמן ושות׳ ,רח׳
החילזון  ,6רמת גן  ,52522למפרק 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.

ישראל חיים ,רו״ח ,מפרק

א ר ג י ר ו ם ) י ש ר א ל ( בע״מ
)ח״פ (51-339883-4
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות

אלן יעקב בהרב ,עו׳׳ד ,מפרק

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,19.4.2005נתקבלה

זינג נטוורק בע״מ
)ח״פ (51-195519-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  31במרס  ,2005לאחר

[נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח ישראל חיים,

ת״ז  ,008803454שכתובתו במשרד עו״ד יוסף זלצמן ושוית׳ ,רח׳

החילזון  ,6רמת גן  ,52522למפרק 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ישראל חיים ,רו־׳ח ,מפרק

שכל בעלי המניות ויתרו על הצורך במתן הודעה מראש,
נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד
מיכאל ברנע ,למפרק החברה.
מיכאל ברנע ,עו״ד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,
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דירה בחלקה 8ו 2בגוש  6204בע״מ

לנתום בע״מ

)ח״פ ו4748-ו-0ו(5

)ח״פ (51-345036-1

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,18.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג׳ורג׳ סלטון ,מרח׳

)בפירוק מרצון(
תודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו2ג)א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,30.6.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעל פונט

האצ״ל  ,13רמת גן ,למפרק החברה.

בכר ,מרח׳ קלישר  ,30תל אביב  ,65257למפרקת 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.

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

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.

ג׳ורג׳ םלטון ,מפרק

יעל פונט בבר ,עו״ד ,מפרקת

מזרחי  -חכמוב חברה לבנייה בע״ט

םרוגו בע״מ

)ח״פ -5ו-20384ו(5

)ח״פ (51-043864-1

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,14.4.2005נתקבלה
החלטה ,לאחר שכל בעלי המניות ויתרו על זכותם לקבלת
הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה ,למנות את הרצל חכמוב,
ת״ז  ,9030958למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,29.3.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול )ראול(
סרוגו ,ת״ז  962450ו ,06מרח׳ עין הקורא 0ו ,ראשון לציון ,ואת
דוד סרוגו ,ת״ז  ,1289546מרח׳ טרכטנברג 5ו ,למפרקי החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו למשרדה הרשום של החברה ,רח׳ הכתר  ,6ראשון לציון.

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.

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

הרצל חבמוב ,מפרק

שאול)ראול( םרוגו

דוד םרוגו

מפרקים

דולב חשמל ובקרה בע״מ
)ח״פ 67-5ו79ו-ו(5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  26באפריל ,2005
נתקבלה החלטה ,על ידי בעלי המניות עם הצהרה על כושר
פירעון ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יגאל שפירא,
למפרק החברה.
יגאל שפירא ,עו״ד ,מפרק

יהודה זהבי עד׳ ד
)ח״פ (51-326016-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  31בדצמבר ,2004
נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ערן
ש׳ כהן ,מרח׳ קפלן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הג״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.
ערן ש׳ בהן ,עו׳׳ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשם״ה18.5.2005 ,

רמנוע הובלה ושינוע בע״מ

ד״ד ס .זערורה שירותים רפואיים בע״מ

)ח״פ -800972-0ו(5

)(1״פ (51-529054-4

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,16.2.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ידידיה זר ומשה
בומש ,ת״ד  ,4224פתח תקוה 30ו ,49למפרקי החברה.
משה בומש

ידידיה זד

מפרקים

הרמוניקה יעוד ושיווק) (1997בע״מ
)ח״פ -245369-7ו(5

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  (10321לפקודת החברות
]נוסח חדש| ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  23באוקטובר ,2004
נתקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ע ד ר
מוחמר זערורה ,ת״ד  ,5כפר ריינה ,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.
מוהמד זעדורה ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של
החברה הנ״ל ,שנתכנסה כדין ביום  ,19.4.2005לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  ,8.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי
סעיף  321לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על
הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של  21ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.
ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינויו
של מיכאל אברמוביץ ,ת״ז  ,008354300מרח׳ שפירא  ,19חולון,
למפרק החברה ולהקנות להם את כל הסמכויות של מנהל
החברהיבמהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם ,שטר
ומסמך הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור
מיכאל אברמוביץ ,מפרק

בי.אן.בי .קפלס בע״ט
)ח״פ (51-343832-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו)32א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  3.4.2005ו ,נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ניר דורון ,ת״ז
 ,029620887טל׳  ,09-7452857למפרק החברה.
ניר דורון ,עו״ד ,מפרק

סימן םנםורימ ומכונות נבונות בע״מ
)ח״פ (51-166541-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

פיצה  0ו בע״מ

ניתנת בזאת הודעה כי ביום 3.4.2005ו ,קיבלה החברה

)ח״פ (51-181204-2

הנ״ל החלטה על פירוקה מרצון בהתאם לסעיף  (2)319לפקודה.

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין של

תוכנה המלא של ההחלטה פתוח לעיון במשרדי בא כוח
החברה ,משרד עו״ד אבני הרצוג שועלי ישורון את גורביץ ,רח׳
פלי״ם  ,2חיפה.

החברה הגישו ביום  ,6.3.2005תצהיר יכולת פירעון על פי

איתמר בונוס ,עו״ד

סעיף  321לפקודת החברות ולאחר שבעלי המניות ויתרו על

בא כוח החברה

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקות
החברה הנ׳׳ל ,שנתכנסה כדין ביום  ,19.4.2005לאחר שמנהלי

הצורך בקבלת הודעה מוקדמת של  2.1ימים ,נתקבלו החלטות
מיוחדות.
ההחלטות הן בדבר פירוק החברה מרצון ובדבר מינוין
של מרים שטיין ,ת״ז  ,50103746מרח׳ התחיה  ,17כפר סבא,
מרינה שטיין ,ת״ז  ,069633410מרח׳ לוע הארי  ,6מודיעין ,ולילו
אסטרלה ,ת״ז  ,69154797מרח׳ פינסקר  ,16תל אביב ,למפרקות
החברה ולהקנות להן את כל הסמכויות של מנהל החברה
במהלך הפירוק ,ולצורך כך לחתום על כל הסכם ,שטר ומסמך
הדרושים למימוש או להפעלת הסמכויות כאמור.
מרים שטיין

מדינה שטיין

לילו אםטרלה

מפרקות
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משה גולדברג ושות׳
)ח״פ (51-320554-2
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר ביטול הליך פירוק מרצון

י

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל,
שנתכנסה ביום  ,6.4.2005נתקבלה החלטה בדבר ביטול הליך
הפירוק מרצון של החברה האמורה.
משה גולדברג ,דירקטור

ו270

הודעות מאת בנק י ש ר א ל

חשבונאים ד .זיקרי בע״מ
)ח״פ (51-185058-8

דין וחשבון שבועי

)בפירוק מרצון(

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפי סעיף  0)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י״ח באדר ב׳ התשס״ה
) 29במרס :(2005

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
[נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,5.4.2005נתקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דינה בן־זיקרי,
מרח׳ אליהו נחייסי  ,3/14בת ים ,למפרקת החברה.

.

בשקלים חדשים

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ׳׳ל.
גושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

א.

סך כל המחזור ביום י״ח באדר ב׳
התשס״ה)(29.3.2004

21,151,205,177

ב.

סך כל המחזור ביום י״ב באדר ב׳

21,122,775,499

התשס״ה)(23.3.2005

דינה בן־זיקדי ,מפרקת

קופקו בע״מ

ג.

העליה או הירידה)  ( -במשך
השבוע האחרון

28,489,678

ד.

ערך הנכסים המוחזקים במטבע
חוץ מול המחזור ביום י״ח באדר ב׳

21,151,265,177

)ח״פ (51-228344-1

התשס״ה)(29.3.2005

)בפירוק מרצון(

י״ט באדר ב׳ התשם״ה) 30במרס (2005

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המנין

ס״ח התשי״ד ,עמי 92ו.

של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,10.4.2005נתקבלה

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל רון ,עו״ד ,ת״ז
 ,059744698מרח׳ ויצמן  ,32תל אביב  ,62091למפרק החברה.

דין וחשבון שבועי

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.

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי״ד954-ו',
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ״ה באדר ב׳ התשס״ה
) 5באפריל :(2005

גיל רון ,עו״ד ,מפרק

בשקלים חדשים
א.

סך כל המחזור ביום כ״ה באדר ב׳
התשס״ה)(5.4.2005

ו8,69ו,267,3ו2

)ת״ע (24225

ב.

סך כל המחזור ביום י״ט באדר ב׳

21,235,812,307

הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון ובדבר הזמנה לנושים

עיזבון המנוח אליאם זינגר בע״מ

התשם״ה)(30.3.2005

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  99לחוק הירושה ,התשב״ה-
 ,1965כי עו״ד יצחק וולר ,ת״ז  ,44618916מרח׳ אבן סינא 3ו,
חיפה ,נתמנה ביום  ,9.3.2005לפי צו מהרשם לעניני ירושה
בחיפה למנהל עיזבון של המנוח אליאס זינגר ,ת״ז ,067947937
שנפטר בחיפה ביום  ,11.12.2004ומענו האחרון היה ברחי
גולומב  ,25/3חיפה.
כל נושי העיזבון הנ״ל מוזמנים בזה להודיע בכתב למנהל
העיזבון את תביעותיהם בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום.
לאחר תום המועד הנ״ל לא תתקבל כל תביעה.

ג.

העליה או ה י ר י ד ה )  ( -במשך
השבוע האחרון

31,506,384

ד.

ערך הנבטים המוחזקים במטבע
חוץ מול המחזור ביום כ״ה באדר ב׳

21,267,318,691

התשס״ה)(5.4.2005
כ״ו באדר ב׳ התשס״ה) 6באפריל (2005

י ם״ח התשי״ד ,עמי  92ו.

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

יצחק וולר ,עו״ד
מנהל העיזבון
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המחיר  22.72שקלים חדשים

I S S N 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,5397ט׳ באייר התשס״ה18.5.2005 ,
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפים הממשלתי

