רשומות
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5593

עמוד

עמוד
הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת
מכרז לפי חוק השירות המדינה )מינויים(

מינוי ראש אבות בית הדין
434

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

434

מינוי חברה למועצת שמאי המקרקעין

434

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ
בין-ארצי

434

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות
ההגנה )שעת חירום(

435

439

החלטה בדבר הארכת מועדים לפי חוק מימון
מפלגות
הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכם

439
439

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין־לאומי439 .—..
הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן

440

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס

440

ביטחון הציבור

435

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים

440

מילוי תפקיד נציב המים

435

הודעה בדבר ה צ ג ת לוחות זכויות במקרקעין

441

435

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

441

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

הודעה על מילוי תפקיד נציב המים
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך
במוסדות ציבור

435

תיקוני מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור

438

הודעה על הרבב ועדת רישום לפי חוק
הפסיכולוגים

439

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

446

הודעות בתי הדין הרבניים

467

הודעות מ א ת הציבור

470

תיקון טעות
הודעת המערכת

הודעה בדבר קביעת משדות שלא תחול עליהן
חובת מברז

לענין החלטה זו ,״רציפות״  -במשמעותה בסעיף  2לחוק
פיצויי פיטורים ,התשב״ג963-ו .
3

לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף ו 2לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט959-ו )להלן  -החוק( ,ועל פי ה צ ע ת ועדת
שירות המדינה ,קבעה הממשלה ,כי חובת המכרז הקבועה
בסעיף 9ו לחוק לא תחול ,באופן חד־פעמי ,על משרות בשירות
המדינה שבהן מועסק עובד אשר נקלט למשרתו ,בלא מכרז
פומבי ואותו עובד הועסק ברציפות במשרתו זו או במשרד
דומה באותו משרד ממשלתי תקופה של שנתיים ומעלה ,נכון
למועד החלטת הממשלה.
ו

בחישוב תקופת ההעסקה כאמור ,תובא בחשבון גם תקופת
העסקה בפועל של עובד קבלן כוח אדם ,כמשמעות הדברים
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ״ו996-ו ,
ובלבד שאותו עובד נקלט למשרה בשירות המדינה באותו
תפקיד מיד עם סיום העסקתו על ידי קבלן כוח אדם ,קודם
למועד החלטת הממשלה.

פטור זה יחול ממועד קבלת החלטת הממשלה ,ואולם מברז
שפורסם וטרם הסתיים עד למועד קבלת החלטת ה מ מ ש ל ה על
משרד שפטורה ממברז מבוח החלטה זו  -יבוטל.
כ״ג בתשרי התשס״ז) 15באוקטובר (2006
)חמ (3-274
ישראל מימון
מזכיר ה מ מ ש ל ה
3

ס״ח התשכ״ג ,עמי .163

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים
לפי חוק הדיינים ,התשט״ו955-ו

2

תנאי למינוי עובד למשרה ,שבה ה ו א מועסק תקופה של
בין שנתיים לחמש שנים ,נכון למועד החלטות הממשלה ,ה ו א
עמידתו בבחינה לפני ועדת בוחנים ,בהרכב של מכרז פומבי.
התנאי כאמור לא יחול על משרה שבה מועסק עובד ברציפות
תקופה של חמש שנים ומעלה ,נכון למועד החלטת הממשלה.
קביעת רשימת המשרות הפטורות ממכרז כאמור לעיל
תיעשה באישור נציב שירות המדינה ,על פי ה מ ל צ ת ה מ נ ה ל
הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמך ,לפי הענין ,המאשר
את הצורך בהמשך איוש המשרה.

בהתאם לסעיף )7א( לחוק הדיינים ,התשט״ו955-וי ,אני
מודיע על הצורך במינוי עשרה דיינים עד שלושה עשר דיינים
בבית דין רבני אזורי.
הודעות קודמות בדבר הצורך במינוי דיינים  -בטלות.
2

ד׳ בחשון התשס״ז) 26באוקטובר (2006
)חמ (3-403
מאיר שטרית
ממלא מקום שר המשפטים
1

2

מינוי חברה למועצת שמאי המקרקעין

הפטור מחובת המכרז כאמור ,לא יחול על המשרות האלה:
)ו(

משרות שמתח דרגותיהן ה ו א ו 4עד  43ומעלה בדירוג
המח״ר והדרגות המקבילות להן בדירוגים אחרים;

)(2

משרה שבה מועסק עובד אשר אינו עומד בדרישות הסף
למשרה;

) (3משרה אשר איננה פנויה ,מאחר שהעובד המועסק במשרה
מ מ ל א את מקומו של עובד אחר המועסק במשרה דרך
קבע;
) (4משרה שבה מועסק עובד אשר מינויו לתפקיד נבע
משיקולים פוליטיים אמ משיקולים פסולים אחרים.
למען הסר ספק ,הפטור מחובת המכרז כאמור ,לא יחול על
משרדות שבהן מועסקים עובדים תקופה של פחות משנתיים,
נכון למועד החלטת הממשלה .נציבות שירות המדינה תחל
בהליכי מכרז לאיושן של כל המשרות כאמור ,שעליהן לא יחול
הפטור מחובת המכרז ,אשר יסתיימו בתוך שנה מיום החלטת
הממשלה.
מובהר ,כי מדובר בפטור חד־פעמי ,שלאחריו יחזרו
המשרות ויהיו כפופות לחובת המכרז .לשם כך הנציבות
תוציא ,לא יאוחר מיום יי בחשון ה ת ש ס ״ ז ) ו בנובמבר ,(2006
נוהל חדש אשר יעביר את הסמכות לביצוע המכרזים לידי
המשרדים )למעט משרות בכירות( .נוהל א צ י ל ת סמכויות זה,
אשר ילווה בתיקוני תקשי״ר וכללי המכרזים ,יכלול הנחיות
למשרדים ,כדי לאפשר בקרה יעילה ותקפה מטעם הנציבות
על ביזור הסמכויות.

1

2

ס״ח התשי״ט ,עמי .86
ס״ח התשנ״ו ,עמי .201

434

ס״ח התשט״ו ,עמי .68
י״פ התשמ״ה ,עמי  482ועמי .3276

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס״א-ו200
בתוקף סמבותי לפי סעיף )2א() (2לחוק שמאי מקרקעין,
התשס״א-ו , 200אני ממנה את עליזה קן ,ת״ז ,015248644
עובדת המדינה ,לחברה במועצת שמאי המקרקעין ,במקום
ציון אילוז .
ו

2

תוקף המינוי לשלוש שנים.
בי בחשון התשס״ז ) 24באוקטובר (2006
)חמ (3-972
מאיר שטרית
ממלא מקום שר המשפטים
1

2

ס״ח התשס״א ,עמי .436
י״פ התשס״ד ,עמי .3529

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ״א-ו98ו
בהתאם לסעיף 28בב לחוק אימוץ ילדים ,ה ת ש מ ״ א  -ו  9 8ו
)להלן  -החוק( ,אני מודיע בי חודשה ההברה ,שניתנה לעמותת
״הומניקט״ )ע״ר 977-0ו ,(58-03לפעול באימוץ בין־ארצי
ברפובליקת גואטמלה .
ו

2

תוקף הברה זו מיום לי בתשרי התשס״ז ) 22באוקטובר
 ,(2006למשך שנתיים.
לי בתשרי התשס״ז ) 22באוקטובר (2006
)חמ (3-2820

1

2

מאיר שטרית
ממלא מקום שר המשפטים
ס״ח התשמ״א ,עמי  ;293התשס״ד ,עמי .445
י״פ התשס״ב ,עמי  ;3927התשס״ה ,עמי .419

ילקוט הפרסומים  ,5340כי בחשון התשס״ה4.11.2004 ,

הבדזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(945 ,ו
בתוקף סמכותי לפי תקנה )84ו()ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום(945 ,ו )להלן  -התקנות( ,ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור והסדר
הציבורי ,אני מכריזה בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה
משרדי הגיהאד האסלאמי הפלסטיני בעבידיה או ה ה ת א ח ד ו ת
האסלאמית של הגייהאד הפלסטיני עבידיה או מרכז הגיהאד
האסלאמי בעבידיה או התאחדות הנוער האיסלאמי )״אתחאד
אלשבאב אלאסלאמי אלפלסטיני״ או ״נאדי א ת ח א ד אלשבאב
אלפלסטיני אלמוסלם״( ,או ה ה ת א ח ד ו ת האסלאמית בעבידיה
או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה ,לרבות כל פלגיו וכל סניף,
מרכז ,ועד ,קבוצה או סיעה של ארגון זה ,ה ו א התאחדות בלתי
מותרת כמשמעותה בתקנות.
ו

המחזיק ברכוש ה ה ת א ח ד ו ת הבלתי מותרת האמורה נדרש
להודיע על כך לשר הביטחון באמצעות ארנון איקן ,סגן בכיר
לחשב הכללי במשרד האוצר ,טלי 7506ו 02-53או 7434ו.02-53
א׳ בחשון התשס״ז) 23באוקטובר (2006
)חמ 080ו(3-
עמיר פרץ
שר הביטחון
1

ע״ר  ,1945תוס׳  ,2עמי .855

מילוי תפקיד נציב המים ה ח ל ביום ו׳ בתמוז התשס״ו) 2ביולי
 ,(2006לתקופה של שלושה חודשים או עד מינוי נציב מים בידי
הממשלה ,לפי המוקדם.
כ״ו בסיון התשס״ו) 22ביוני (2006
)חמ (3-1173
בנימין)פואד( בן אליעזר
שר התשתיות הלאומית

הודעה על מילוי תפקיד נציב המים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט1959-
אני מודיע ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה )מינויים( ,התשי״ט , 1959-באישור הממשלה ,ולאחר
שמשרת נציב המים התפנתה עקב סיום כהונתו של שמעון
טל ,כי הטלתי על דוד ירוסלביץ את מילוי תפקיד נציב המים
החל ביום ט׳ בתשרי התשס״ז ) 1באוקטובר  ,(2006לתקופה
של שלושה חודשים נוספים או עד מינוי נציב המים בידי
הממשלה ,לפי המוקדם.
1

כ״ג בתשרי התשס״ז) 15באוקטובר (2006
)חמ (3-1173
בנימין)פואד( בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות
ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשכ״ג ,עמי .110
1

הסמבת מאבטח

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך
במוסדות ציבור

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס״ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה
על ביטחון הציבור ,התשס״ה) 2005-להלן  -החוק( ,אני מסמיך
כל קצין ביטחון וכל סייר ביטחון שהוא עובד מועצה אזורית
כהגדרתה בצו ה מ ו ע צ ו ת המקומיות )מועצות אזוריות(,
התשי״ח958-ו  ,למאבטח לענין החוק)להלן  -המאבטח( ובלבד
שקצין מוסמך אישר את כשירותו.
ו

2

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש על גופו של אדם או בכלי
תחבורה בלא צו שופט ,לפי סעיף  3לחוק ,יהיו בעת הימצאותו
של אדם בשטחים פתוחים שבתחום ה מ ו ע צ ה האזורית שבה
מועסק המאבטח  -אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא
עמו ש ל א כדין נשק ,או עומד לעשות שימוש ש ל א כדין בנשק,
או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי התחבורה.

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה, 1985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך )להלן -
המשרד( למוסדות ציבור:
1

מרכזים להעמקת החינוך היהודי
תקנה תקציבית מסי31.22.51 :
יחידה :האגף לתרבות תורנית )להלן  -האגף(
.1

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח מ ש מ ש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
י״א בתשרי התשס״ז ) 3באוקטובר (2006
)חמ (3-3595

.2

2

ס״ח התשס״ה ,עמי .758
ק״ת התשי״ח ,עמי .1256

מילוי תפקיד נציב המים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי״ט959-ו

מטרת הפעילות:
)(1

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים
1

גופים  /נושאים נתמכים:
מוסדות ציבור שהם מרכזים להעמקת החינוך היהודי
ומוסדות ציבור הפועלים ברוח דוח ועדת שנהר ,המקנים
מושגי יסוד וערכי יהדות בסיסיים כחינוך העשרתי
לילדים ובני נוער עד גיל  18הלומדים במערכת החינוך
הממלכתי.

)(2
.3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה )מינויים(,
התשי״ט959-ו  ,ולאחר שמשרת נציב המים התפנתה עקב סיום
אני מטיל על דוד ירוסלביץ ,סגן נציב המים )למקצוע( ,את
1

1

העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח רגשי הזדהות
עם ה ע ם היהודי ,הארץ והמורשת היהודית.

סוגי הפעילות:
)(1

הפעלה חברתית ויצירתית כגון :משחקי חברה ,דיונים
בקבוצות ,הצגות ,שירה ,דרמה ,דפי עבודה ,חידונים;

)(2

ומגוונים )עזרים

ו

כהונתו של שמעון טל ביום די בתמוז התשס״ו ) 30ביוני ,(2006

הקניית ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים
ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי ,שלא במסגרת
תכנית הלימודים הפורמלית;

שימוש באמצעי ה מ ח ש ה רבים
אורקוליים ,תאטרון בובות וכדומה(.

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .34

ס״ח התשי״ט ,עמי  ;86התשכ״ג ,עמי .110

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

435

.4

מקום הפעילות:

)א(

הפעילות תתקיים במוסד הציבור עצמו ,במוסד חינוך
כהגדרתו בחוק לימוד חובה ,התש״ט949-ו )להלן  -מוסד
חינוך( ,או באתרים אחרים שאישר צוות הפיקוח )להלן
 צוות הפיקוח( המורכב ממפקח המרכזים באגף וממפקחהמטה ליישום דוחות ועדת שנהר-קרמניצר )להלן -
המטה(.

יום תלמיד  -פעילות בת  4שעות אקדמיות
ומעלה הניתנת כפעילות לא פורמלית לתלמיד
אחד;

)ב(

פעילות של פחות מיום תלמיד מ ל א תחושב
יחסית ל־ 4שעות אקדמיות ,ובלבד שלא תפחת
מ ש ע ה אקדמית;

)ג(

לענין חישוב ניקוד ימי תלמיד ,תילקח בחשבון
פעילות קבועה ופעילות מזדמנת;

2

מבחנים ותנאים:

.5

)ו(

אחת ממטרותיו העיקריות של מוסד הציבור,
הרשומות א צ ל רשם העמותות או א צ ל רשם אחר,
לפי הענין ,ה י א כאמור בסעיף ;2

)(2

מוסד הציבור אינו מוסד חינוך או ישיבה ,וכן אינו
ארגון נוער או תנועת נוער;

)(3

מוסד הציבור לא מקבל ממשרד ממשלתי אחר תמיכה
כל שהיא בעבור אותו סוג פעילות שלשמו ה ו א מבקש
תמיכה לפי מבחנים אלה;

)(4

הפעילות הנתמכת אינה נערכת במסגרת תכנית
הלימודים הפורמלית בבתי הספר;

)(5

ההשתתפות בפעילות הנתמכת אינה מטלת חובה
מטעם בית הספר שבו לומדים הילדים ובני הנוער,
ומוסד הציבור ובית הספר יבהירו זאת בכתב להורי
התלמידים;

)(6

למוסד הציבור ניסיון של שנתיים לפחות בקיום
הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה;

)(7

בשנה שקדמה להגשת בקשת התמיכה לפי מבחנים
אלה קיים מוסד הציבור פעילות בהיקף שאינו נופל
ממחצית הפעילות שבעבורה מתבקשת התמיכה;

)(8

המוסד דיווח על פי הנהלים הקבועים במשרד
על פעילותו במשך שנתיים בטרם הגשת הבקשה
לתמיכה;

)(9

המדריכים שמפעיל מוסד הציבור סיימו שתים עשרה
שנות לימוד לפחות ,עוברים הכשרה ,השתלמות
והנחיה ,והם פועלים לפי מערכי פעולה שאישר צוות
הפיקוח;

)0ו( במוסד ציבור שלו פעילות של עד 0,000ו ימי תלמיד
יש בסגל רכז חינוכי המועסק דרך קבע בהיקף של /4ו
משרה לפחות ,ובמוסד ציבור שלו פעילות של מעל
ל־0,000ו ימי תלמיד יש בסגל רכז חינוכי המועסק
דרך קבע בהיקף של /2ו משרה לפחות ,העוסק בריכוז
מקצועי ובבניית התכנית החינוכית של הפעילויות
הנתמכות ,והוא יהיה בעל ניסיון פדגוגי מוכח של
שנתיים לפחות וכן בעל תואר ראשון או בעל ה ש כ ל ה
תורנית של תכנית מלאה במוסד לימוד תורני  5שנים
לפחות לאחר הגיעו לגיל 8ו;

)(2

.7

מדדים המשפיעים על התמיכה:

.6

)ו(
2

היקף הפעילות ה נ מ ד ד ת בימי תלמיד:

ס״ח התש״ט ,עמי .287
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)ה(

הפעילות שתילקח בחשבון לצורך התמיכה
תהיה פעילות המלווה בהדרכה צמודה לכל
קבוצה שמספר משתתפיה אינו פחות מ־0ו
ואינו עולה על ;35

מאפייני הפעילות:
)א(

סוג האוכלוסיה )עיירות פיתוח ,חינוך מיוחד,
טעוני טיפוח וכיוצא באלה(;

)ב(

הכנת חומר חינוכי ויצירתי;

)ג(

הנחיה וכתיבת מערכי לימוד;

)ד(

היבט הפעלתי וחווייתי;

)ה(

פיתוח מרכזי למידה;

)ו(

פעילות סדרתית מתמשכת;

)ז(

ניידות צוות המרכז;

)ח(

החינוכי
הצוות
השתתפות
ובהשתלמויות במהלך השנה;

)ט(

מידת ההשתלבות של פעילות מוסד הציבור
במשימות האגף או המטה.

בהכשרה

אופן חישוב התמיבה:
)ו(

היקף התמיכה בכל מוסד ציבור יתבסס על כמות
הפעילות הנמדדת לפי ימי תלמיד ועל מאפייני
הפעילות ואופיה;

)(2

התקציב יחולק כמפורט להלן:

)וו( מוסד הציבור מקיים פעולות לקבוצות בהיקף שנתי
של  5,000ימי תלמיד לפחות ,וכן יצבור  8נקודות
לפחות בניקוד מאפייני הפעילות כמפורט בסעיף );(8
)2ו( מוסד הציבור פועל במסגרת פעילות קבוצתית קבועה
כאמור בפסקה )וו( בהיקף ש ל א יפחת מ  0 -ו שעות
שבועיות לאורך שנת הלימודים )למעט פגרות בבתי
ספר(.

)ד(

לצורך חישוב התמיכה ,לא תילקח בחשבון
פעילות של סיורים לימודיים או פעילות
האופיינית לארגון נוער או לתנועות נוער )כגון:
מחנה קיץ ,קייטנה(;

)א(

 80%מסכום התקנה התקציבית יחולקו לפי
ניקוד ימי התלמיד שביצעו; לענין זה יינתן ערך
של מחצית יום תלמיד ליום תלמיד המועבר
בידי מתנדב או מתנדבת שירות לאומי או
מתנדב אחר הפועל בקביעות; ימי תלמיד
המועברים בידי מתנדבים אחרים שאינם
פועלים בקביעות במהלך שנת הלימודים לא
יילקחו בחשבון לצורך התמיכה;

)ב(

 20%מסכום התקנה התקציבית יחולק לפי
ניקוד מאפייני הפעילות;

)(3

לפעילות ברוח דוח ועדת שנהר שתימצא זכאית
לתמיכה לפי מבחנים אלה ,לפי קביעת צוות הפיקוח,
תינתן תוספת של  25%לניקוד הכולל שהוענק לה;

)(4

התקציב האמור יחולק בסך כל הנקודות שיוענקו ועל
פיו ייקבע ערך נקודה;

)(5

לא תוכר לצורך תמיכה הגדלת פעילות משנה לשנה
של מוסד ציבור מעבר למפורט להלן:
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)א(

מוסד
הגשת
משנה
בשנה

)ב(

מוסד ציבור שנוסד לפני יותר מ־ 5שנים יוכל
להגדיל את היקף פעילותו משנה לשנה עד
ל־ 25%מן הפעולות שבוצעו בשנה הקודמת.

)(6

ציבור שנוסד בתוך  5שנים לפני יום
הבקשה יוכל להגדיל את היקף פעילותו
לשנה עד ל־ 50%מן הפעולות שבוצעו
הקודמת;

ניקוד מאפייני הפעילות:
מאפייני הפעילות המפורטים
צוות הפיקוח כמפורט להלן:
)ו(

)(2

)(3

)(4

)(5

)(7
בסעיף  (2)6ינוקדו בידי

סוג האוכלוסיה -
)א(

הדירוג החברתי-כלכלי הממוצע של בתי ספר
שבהם לומדים התלמידים שהמוסד מקיים
להם פעילות ה ו א בין ) 5.9-4.0לפי נתוני ה ל ש כ ה
המרכזית לסטטיסטיקה(  -נקודה אחת;

)ב(

הדירוג החברתי-כלכלי הממוצע של בתי ספר
שבהם לומדים התלמידים שהמוסד מקיים
להם פעילות ה ו א מ־ 6.0ומעלה )לפי נתוני
ה ל ש כ ה המרכזית לסטטיסטיקה(  2 -נקודות;

)ג(

לפחות  5%מפעילות המוסד מתבצעת לתלמידי
החינוך המיוחד  -נקודה אחת נוספת;

)(8

הכנת חומר חינוכי ויצירתי -
)א(

לוחות ,כרזות ,תמונות וציורים  -נקודה אחת;

)ב(

משחקים ,כרטיסי הפעלה ,דפי עבודה ,דפי
מקורות  -נקודה אחת;

)ג(

אבזרים )בובות ,פאזלים ,תחפושות וכדומה( -
נקודה אחת;

)(9

הנחיה וכתיבת מערכי לימוד -
)א(

הנחיה בהיקף של /2ו משרה לפחות למוסד
ציבור המקיים  25,000ימי תלמיד בשנה לפחות
 -נקודה אחת;

)ב(

הנחיה בהיקף של משרה מלאה למוסד ציבור
המקיים  50,000ימי תלמיד בשנה לפחות -
 2נקודות;

)ג(

רמת מערכי שיעורים  -עד  2נקודות;

.9

)א(
)ב(

אירוח של 5ו כיתות לפחות במהלך שנת
התקציב במרכז למידה נייח אחד הממוקם
במבנה חוץ בית ספרי  -נקודה אחת;

)ג(

הפעלת יותר ממרכז למידה נייח אחד בהיקף
הקבוע בפסקת משנה )ב( ,במהלך שנת התקציב,
במבנה חוץ בית ספרי  2 -נקודות;

פיתוח מרכזי למידה -
)א(

השקעה בתפאורה ובאבזרי מרכזי הלמידה -
נקודה אחת;

)ב(

הפקת סרטים ומיצגים אור-קוליים  -נקודה
אחת;

)ג(

שימוש באמצעים טכנולוגיים ואלקטרוניים -
נקודה אחת;
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)א(
)ב(

מוסד הציבור מפעיל מעל  60חוגים שבועיים
קבועים  2 -נקודות;

)ג(

מוסד הציבור מפעיל מעל 00ו חוגים שבועיים
קבועים  3 -נקודות;

ניידות צוות המוסד -
)א(

הפעלת תכניות מחוץ למקומו של מוסד הציבור
 -נקודה אחת;

)ב(

הפעלת תכניות במרחק נסיעה של  30ק״מ
לפחות ממקומו של מוסד הציבור  2 -נקודות;

)ג(

הפעלת תכניות במרחק נסיעה של  60ק״מ
לפחות ממקומו של מוסד הציבור  3 -נקודות;

השתתפות הצוות החינוכי בהכשרה ובהשתלמויות
במהלך השנה -
)א(

השתתפות צוות ההדרכה בסמינריון הכשרה
) 5ימי סמינריון לפחות( שאישר צוות הפיקוח
 -נקודה אחת;

)ב(

השתתפות צוות ההדרכה בהשתלמויות )2
השתלמויות חד־יומיות לפחות( שאישר צוות
הפיקוח  -נקודה אחת;

)ג(

בהשתלמויות
ההנחיה
צוות
השתתפות
ובישיבות חינוכיות ) 2השתלמויות חד־יומיות
לפחות( שיוכנו בידי צוות הפיקוח ,ושאליהן
יוזמנו כל מוסדות הציבור הנתמכים  -נקודה
אחת;

מידת ההשתלבות של פעילות מוסד הציבור במשימות
האגף או במשימות המטה -
)א(

פעילויות מיוחדות בחודש המורשת היהודית
 -נקודה אחת;

)ב(

השתתפות במפעלים אחרים )כגון :כנסים,
השתלמויות( של האגף או המטה  -נקודה
אחת;

נהלים:
)א(

היבט הפעלתי וחווייתי -
הפעלת מרכזי למידה ניידים בבתי הספר -
נקודה אחת;

פעילות סדרתית מתמשכת -
מוסד הציבור מפעיל מעל  30חוגים שבועיים
קבועים  -נקודה אחת;

לבקשת התמיכה יצורפו -
)ו(

כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשת תמיכה,
בהתאם לכל דין ונוהל;

)(2

תכנית העבודה השנתית של מוסד הציבור,
שתפרט א ת הפעילות המתוכננת על פי דרישות
צוות הפיקוח ,פירוט כוח ה א ד ם בצירוף תעודות
על השכלה ,והכל לפי הצורך;

)(3

נתונים הדרושים לקביעת התמיכה ,חתומים
בידי מורשי החתימה.

)ב(

בקשת התמיכה תוגש גם דרך אתר האינטרנט של
המשרד )אם יידרש(.

)ג(

מוסד הציבור יגיש ה צ ע ת תקציב שבה ניתן לזהות את
הפעילות הכספית של הפעילות הנתמכת.

)ד(

מוסד הציבור ימסור למשרד או לוועדת התמיכות
כל נתון ,מסמך או מידע הרלוונטי שיידרש ,במהלך
השנה ,לבחינת בקשת התמיכה.
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)ה(

בסוף כל חודש ישלח מוסד הציבור דוח מסכם במסמך
הערוך לפי דרישות צוות הפיקוח ,שיפרט את כל
הפעילויות שבוצעו ,לרבות נתונים כמותיים ביחס
לפעילות האמורה ,אשר יוגש בדואר אלקטרוני; וכן
יוגשו דוחות ביצוע כספיים בסוף כל רבעון בשני
עותקים ,במסמך על גבי נייר ,חתומים בידי מורשי
החתימה.

)ו(

בחינת הבקשות והפיקוח על הפעילות בשטח ייעשו
בידי צוות הפיקוח.

0ו .מוסד ציבור המספק שירותי הבשרה ,הנחיה ,השתלמות,
פרסום ומחשוב למוסדות ציבור נתמבים:
)א(

)ב(

מוסד ציבור שלפי קביעת צוות הפיקוח ,ה ו א מספק
שירותי הכשרה ,הנחיה ,השתלמות ,פרסום ומחשוב
הנחוצים והמתאימים למבחנים אלה והמיועדים
ל־0ו מוסדות ציבור לפחות ,שמתקיימים בהם
המבחנים שבסעיף  ,5ושמספר ימי התלמיד שקיימו
בשנה הקודמת ושעתידים לקיים בשנת הגשת
הבקשה אינו פחות מ־50,000ו סך הכל ,יהא זכאי
לתמיכה בהתקיים תנאים אלה:
)ו(

ה ו א מפעיל מערכת הכשרה ,הנחיה והשתלמות
לצוותי ניהול ,הנחיה והדרכה של מוסדות
הציבור הנתמכים;

)(2

ה ו א בעל ידע וניסיון מוכח של שנתיים לפחות
בביצוע הפעילויות בתחום השירותים שפורטו
ברישה של סעיף קטן זה;

)(3

ה ו א דואג ומפקח על כך שכוח ה א ד ם במוסדות
הציבור שהוא מדריך יהיה מקצועי ומיומן;

)(4

ה ו א ימציא לצוות הפיקוח תכנית עבודה
שנתית שתכלול מספר ימי התלמיד המשוער
בפעילות כל מוסד ציבור שהוא מדריך ,סוג
הפעילויות ותכנית הלימודים של כל מוסד
ציבור בנפרד;

)(5

ה ו א ימציא לצוות הפיקוח תכנית עבודה
שנתית של ההכשרה ,ההנחיה ,השתלמויות,
הפרסום והמחשוב שהוא מבצע;

)(6

ה ו א יספק א ת שירותיו לכל מוסד ציבור העומד
במבחנים הקבועים בסעיף  ,5אם יבקש זאת.

גובה התמיכה למוסד הציבור המספק שירותים כאמור
בסעיף זה ,ייקבע לפי עלות תכנית העבודה והצעת
התקציב שהוגשו ואושרו בידי צוות הפיקוח ,ומכל
מקום ,לא יעלה על 0%ו מהיקף התמיכה שנקבעה
למוסד הציבור אשר לו מסופקים השירותים;
סכום התמיכה שיינתן למוסד הציבור המספק
שירותים לפי סעיף זה יופחת בהתאמה מהתמיכה
שנקבעה למוסד הציבור שלו מסופקים השירותים
והנתמך לפי סעיף .1

וו .תחילה ותוקף:
תחילתם של מבחנים אלה ביום אי בטבת התשס״ו
)ו בינואר  ,(2006ותוקפם עד יום י״ז באלול התשס״ז )ו3
באוגוסט .(2007

תיקון מבחנים לחלוקת בספי תמיבות של משדד
החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ,
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,ובהתייעצות עם
ה מ ו ע צ ה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  (4)3לחוק
התרבות והאמנות ,התשס״ג , 2002-מתפרסם בזה תיקון
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות
והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות בתחום
להקות המחול( )להלן  -המבחנים העיקריים(:
ו

2

3

ו.

בסעיף )3ג( למבחנים העיקריים ,בהגדרה ״להקת מחול
קטנה״ ,בפסקה )ו( ,המילה ״כל״  -תימחק ,ואחרי ״שנת
ההערכה״ יבוא ״ברציפות״.

.2

תחילתו של סעיף ו ביום אי בטבת התשס״ו )ו בינואר
.(2006

י״ג בתשרי התשס״ז ) 5באוקטובר (2006
)חמ 888ו(3-
אופיר פינס
שר ה מ ד ע התרבות והספורט
1

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .34

2

ס״ח התשס״ג ,עמי .64

3

י״פ התשס״ו ,עמי .2288

תיקון מבחנים לחלוקת בספי תמיבות של משרד
החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה985-ו ,
בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,ובהתייעצות עם
ה מ ו ע צ ה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף  (4)3לחוק
התרבות והאמנות ,התשס״ג , 2002-מתפרסם בזה תיקון
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות
והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות תרבות בתחום
התאטרון( )להלן  -המבחנים העיקריים(:
ו

2

3

ו.

בסעיף 0ו למבחנים העיקריים ,אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:
״)בו( על אף האמור בסעיף )3ה( ,בשנת  2006יוכר מוסד
כתאטרון קטן גם אם תקציבו השנתי בשנת ההערכה
התקציבית עמד על  ,70%לכל הפחות ,מתקציב השנתי
הנדרש בסעיף האמור מתאטרון קטן.״

.2

תחילתו של סעיף ו ביום אי בטבת התשס״ו )ו בינואר
 (2006ותוקפו עד יום יי בטבת התשס״ז) 31בדצמבר .(2006

י״ג בתשרי התשס״ז ) 5באוקטובר (2006
)חמ 888ו(3-
אופיר פינס
שר ה מ ד ע התרבות והספורט
1

ס״ח התשמ״ה ,עמי  ;60התשנ״ב ,עמי .34

2

ס״ח התשס״ג ,עמי .64

3

י״פ התשס״ה ,עמי .3765

וי בתשרי התשס״ז ) 28בספטמבר (2006
)חמ 888ו(3-
יולי תמיר
שרת החינוך
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ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה על הרבב ועדת רישום

ו.

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי
בחינות לסוכן מכס .

.2

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה.

.3

הבחינות ייערכו בימים אלה:

2

לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל״ז977-ו
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו)ג( לחוק
הפסיכולוגים ,התשל״ז977-ו )להלן  -החוק( ,מיניתי את
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לתקופת כהונה שניה
בוועדת רישום לענין החוק האמור:
ו

יום בי ,אי באדר התשס״ז )9ו בפברואר ;(2007

2

גיניה פייגנברג,
הפסיכולוגים.

ת״ז

,310225206

חברה

מטעם

יום בי ,חי באדר התשס״ז ) 26בפברואר ;(2007

מועצת

רבקה חוברס ,ת״ז  ,055577969חברה מטעם מועצת הפסיכולוגים.

יום די ,י״ז באדר התשס״ז ) 7במרס .(2007
.4

ה ה ו ד ע ה על מינוי ועדת רישום ומענה  ,תתוקן לפי זה.
3

בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;

אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר (2006

בית המכס ,רחי יפת  ,42תל־אביב-יפו;

)חמ (3-400
יעקב בן יזרי
שר הבריאות
1

2

3

בית המכס ,רחי כנפי
ירושלים;

ס״ח התשל״ז ,עמי .158
י״פ התשס״ג ,עמי .3411
י״פ התשנ״ז ,עמי  ;5224התשס״ו ,עמי .2518

נשרים  ,66בית כנפי האלה,

בית המכס ,נמל אילת ,השער הצפוני ,אילת.
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים.
.5

הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור.

.6

מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יוזמן
לבחינה בעל פה.

מינוי ראש אבות בית הדין
לפי חוק הדיינים ,התשט״ו955-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ד( לחוק הדיינים ,ה ת ש ט ״ ו -
955ו  ,אני ממנה את הרב ציון אלגרבלי ,אב בית הדין הרבני
האזורי בירושלים ,לראש אבות בית הדין הרבני האזורי
בירושלים ,מיום כ״ז בתשרי התשס״ז )9ו באוקטובר  (2006עד
יום יי בחשון התשע״א )8ו באוקטובר 0ו.(20
ו

זי בחשון התשס״ז ) 29באוקטובר (2006
)חמ (3-69

2

כ״ז בתשרי התשס״ז ) 19באוקטובר (2006
)חמ (3-403

ג'קי מ צ א
מנהל רשות המסים בישראל
י״פ התשנ״ח ,עמי  ;1230התשס״ד ,עמי .192

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין-לאומי

שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ״ה965-ו
בהתאם לתקנות 9ו ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,ה ת ש כ ״ ה -
965ו  ,אני מודיע כי:

נשיא בית הדין הרבני הגדול
1

בקשה להיבחן יש להגיש בתוך שלושים ימים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות
המצוינים להלן:

ו

ס״ח התשט״ו ,עמי .68

ו.

נושאי הבחינה למועמד למשלח בין־לאומי יהיו כמפורט
בהודעה בדבר נושאי בחינות למשלח בין־לאומי .

לפי חוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ו

.2

הבחינה תיערך בכתב.

בהתאם לסעיף 0ו)ו( לחוק מימון מפלגות ,התשל״ג973-ו
)להלן  -החוק( ,ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה ,מחליטה
ועדת הכספים של הכנסת להאריך ,עד יום אי בחשון התשס״ז
) 23באוקטובר  ,(2006את המועד האחרון שבו על נציגי סיעת
נוי למסור למבקר המדינה את חשבונותיהם השוטפים לשנים
 2005ו־.(2006

.3

הבחינה תיערך ביום בי ,כ״ד בשבט התשס״ז )2ו בפברואר
.(2007

.4

בקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות באחד המקומות המצוינים להלן:

החלטה בדבר הארבת מועדים

2

ו

בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;
בית המכס ,רחי יפת  ,42תל־אביב-יפו;

אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר (2006

בית המכס ומע״מ ,רחי כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה,
ירושלים;

)חמ (3-66
אמנון כהן
ממלא מקום יושב ראש ועדת הכספים
1

ס״ח התשל״ג ,עמי .52

הודעה בדבר בחינות למועמד לסובן מבס
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ״ה965-ו
בהתאם לתקנות 9ו ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,ה ת ש כ ״ ה -
965ו  ,אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:

בית המכס ומע״מ ,נמל אילת ,אילת.
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים.
.5

הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד להגיש בקשה כאמור.

זי בחשון התשס״ז ) 29באוקטובר (2006
)חמ (3-69
ג'קי מ צ א
מנהל רשות המסים בישראל

ו

1

ק״ת התשכ״ה ,עמי .1307

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

1

ק״ת התשכ״ה ,עמי .1307

2

י״פ התשנ״ו ,עמי .2278
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הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ״ה965-ו
בהתאם לתקנות 9ו ו־ 20לתקנות סוכני המכס ,ה ת ש כ ״ ה -
965ו  ,אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:
ו

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

ו.

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי
בחינות לפקיד רישוי .

.2

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה.

תאריך הבקשה/5/2006 :ו.2

.3

הבחינה בכתב תיערך ביום בי ,י״ז בשבט התשס״ז )5
בפברואר ;(2007

שם המבקש :אפרים בר ,קיבוץ עין חרוד מאוחד.

.4

את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות באחד המקומות המצוינים להלן:

2

בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;

מסי בקשה 3920/06

שם המטפח :אפרים בר ,קיבוץ עין חרוד מאוחד.
הגידול :שום שחור.
ה ש ם המוצע לזן :הגר.
כינוי הזן :עין חרוד.

בית המכס ,רחי יפת  ,42תל־אביב-יפו;
בית המכס ,רחי כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה,
ירושלים;
בית המכס ומע״מ ,נמל אילת ,אילת.

תיאור הזן ותכונותיו :גובה עמוד פריחה  70-40ס״מ .גזע 0-5ו
מ״מ .רוחב עלה  5-2ס״מ; אורכו כ־ 80ס״מ; תפרחת סוכך
בקוטר 5-8ו מ״מ .עלה כותרת לבן עם עורק ירוק ,ש ח ל ה -
שחורה ,זירים -סגול כהה .צבע בצל לבן-קרם .זרע שחור.

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

.5

הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור.

.6

מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יוזמן
לבחינה בעל פה.

מבקשה מסי  3922/06עד בקשה מסי 3925/06

זי בחשון התשס״ז ) 29באוקטובר (2006
)חמ (3-69

2

שם המטפח :שמואל מור ,מושב עולש.
תאריך הבקשה.20/6/2006 :

ג'קי מ צ א
מנהל רשות המסים בישראל
1

שם המבקש :שמואל מור ,מושב עולש.

ק״ת התשכ״ה ,עמי .1307
י״פ התשנ״ח ,עמי  ;1230התשס״ד ,עמי .192

שם הגידול :גיפסנית.
בקשה 3922/06
ה ש ם המוצע לזן :מינימור.

הודעה בדבר תיאום סבומים

תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני  80-70ס״מ .פרח קטן מאוד 2
מ״מ בצבע לבן ס55ו  ,11]18מטיפוס כפול.

לפי תקנות המכס ,התשכ״ו965-ו
בהתאם לאמור בתקנה ו)4ב( לתקנות המכס ,ה ת ש כ ״ ו -
965ו  ,אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן בטור ג׳ תואמו,
והם ה ח ל ביום יי בחשון התשס״ז )ו בנובמבר  ,(2006כמפורט
לצדם בטור די:

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ו

טור אי
התקנה

טור בי
פרטי השירות

טור גי
הסכום הקיים
בשקלים
חדשים

טור די
הסכום
המתואם
בשקלים
חדשים

6ו)א()(2

בעד חידוש
רישיון למחסן

3,650

3,696

6ו)ב()(2

בעד חידוש
רישיון למחסן
לתצוגת רכב

ו96

973

בקשה 3923/06
ה ש ם המוצע לזן :גיאונטימור.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני  90-80ס״מ .פרח קטן  5-4מ״מ
בצבע לבן ס55ו  ,RHSמטיפוס יחיד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3924/06
ה ש ם המוצע לזן :ביגרמור.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח בינוני  90-80ס״מ .פרח גדול  9-8ס״מ
מטיפוס כפול.
בצבע לבן ס55ו
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

ז׳ בחשון התשס״ז) 29באוקטובר (2006
)חמ 464ו(3-

1

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

ג'קי מ צ א
מנהל רשות המסים בישראל
1

ק״ת התשכ״ו ,עמי  ;274התשמ״ח ,עמי  ;376י״פ התשס״ו ,עמי
.245
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ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה בדבר הצגת לוחות הזבויות

בקשה 3925/06
ה ש ם ה מ ו צ ע לזן :אמור.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח גבוה 00-90ו ס״מ .פרח בינוני 7-6
מטיפוס כפול.
ס״מ בצבע לבן ס55ו
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מסי  3926/06עד בקשה מסי 3928/06
שם המבקש :פאולסן רוזר א/ס ,דנמרק ,באמצעות נשיץ ברנדס
ושותי ,רחי תובל  ,5תל אביב.
תאריך הבקשה/6/2006 :ו.2

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מסי ו257ו/
חיפה )חלק מגוש שומה מסי 0ו08ו/חיפה( ,וגוש רישום מסי
2325ו/חיפה )חלק מגוש שומה מסי 0752ו/חיפה( ,נפת חיפה,
הוצגו ביום אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר  (2006למשך
שלושים יום ,לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין ,אזור הסדר
חיפה ,רחי פלי״ם 5וא ,קרית הממשלה ,קומה 4ו ,חיפה ובלשכת
הממונה על מחוז חיפה ,קרית הממשלה ,חיפה.
אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר (2006
חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר חיפה

שם המטפח :פאולסן רוזר א/ס ,דנמרק.
שם הגידול :ורד.
בקשה 3926/06

הודעות בדבר רבישת קרקעות לצרבי ציבור

ה ש ם ה מ ו צ ע לזן :פאולאק6ו.0

הודעה לפי סעיפים  5ו7-

כינוי הזן :בורדאוקס.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח נמוך ,עד  60ס״מ ,פרח כפול קטן
מועד
בצבע אדום בינוני ,מקבוצת אדום-סגולA .57
פריחה בינוני.

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי הר/1274/א )להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2923התשמ״ג ,עמי  ,1912מוסרת
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן —
הוועדה( ,בהתאם לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( , 1943 ,ה ו ד ע ה כי הקרקע המתוארת בתוספת
דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא
וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.
1

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3927/06
ה ש ם ה מ ו צ ע לזן :פאולפה.025

2

כינוי הזן :אנדרומדה.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח נמוך ,עד  60ס״מ ,פרח כפול קטן
בצבע לבן או קרוב לו ,מקבוצתלבן D.54ו  A - 5 5ו
מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה 3928/06
ה ש ם ה מ ו צ ע לזן :פאולפה.027
כינוי הזן :מרטיניק.
תיאור הזן ותכונותיו :צמח נמוך ,עד  60ס״מ ,פרח כפול קטן
מועד פריחה בינוני.
בצבע מ ש מ ש מעורב31?-65€ ,ו
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף  23לחוק ,יגיש
את התנגדותו לידי דקלה דבי נאור במשרד ה מ ו ע צ ה לזכויות
מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת״ד  ,30בית דגן
.50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 2ו לתקנות זכות מטפחים
של זני צמחים ,התשל״ד974-ו .
2

י״ב בתשרי התשס״ז ) 4באוקטובר (2006
)חמ (3-235

כל התובע לעצמו זכות או טובת ה נ א ה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ה ה נ א ה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים ש ה ו א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה ה ו ד ע ה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני ש ה י א דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
רח׳ גולומב  -גוש  ,6536ח״ח 3ו; הייעוד :שצ״פ ,דרך
מוצעת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בעיריית הרצליה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.
כ״ג בתמוז התשס״ו ) 19ביולי (2006
)חמ (3—2
יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

מיכל סגן כהן
רשמת זכויות מטפחים
1

2

ק״ת התשל״ד ,עמי .713

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

441

הודעה לפי סעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מסי רח/מק7/2106/
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5334התשס״ה ,עמי  ,157מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רחובות )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(, 1943 ,
ה ו ד ע ה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
1

2

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

כל התובע לעצמו זכות או טובת ה נ א ה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ה ה נ א ה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים ש ה ו א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה ה ו ד ע ה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני ש ה י א דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,19430ח״ח .27 ,26
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ב באב התשס״ו ) 16באוגוסט (2006
)חמ (3—2
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני ש ה י א דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

הודעה לפי סעיפים  5ו7-

תוספת
גוש  ,3697ח״ח ) 413מקודם ח״ח ) 414 ,(246מקודם ח״ח
) 415 ,(254 ,246 ,245 ,243מקודם ח״ח 472 ,(257 ,254 ,244 ,243
)מקודם ח״ח  ;(246הייעוד :שטח לבניני ציבור ,שטח ציבורי
פתוח ודרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות ,וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ג באב התשס״ו ) 7באוגוסט (2006
)חמ (3-2
שוקי פורר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיפים  5ו7-
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה , 1965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מסי
ג) 10104/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4927התשס״א ,עמי  ,78מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל )להלן  -הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 1943 ,
ה ו ד ע ה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
1

2

1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

442

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מיתאר מסי 1232
)להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3166התשמ״ה ,עמי  ,1521מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל )להלן — הוועדה( ,בהתאם
לסעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(, 1943 ,
הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת
הקרקע האמורה.
1

2

כל התובע לעצמו זכות או טובת ה נ א ה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך ,נדרש לשלוח לוועדה,
בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ה ה נ א ה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו,
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים ש ה ו א תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה ה ו ד ע ה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני ש ה י א דרושה באופן דחוף לצרכי
ציבור שלמענם עומדים לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
גוש  ,19425ח״ח 6 ,56 ,55 ,50 ,48 ,46-44וו.

1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ,ת״ד  ,80סכנין  ,20173וכל מעוניין רשאי לעיין
בו בשעות העבודה הרגילות.

תוספת
גוש - 6615

כ״ב באב התשס״ו ) 16באוגוסט (2006
)חמ (3—2
סיאח חמוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
 1965ובהתאם לתכנית מסי  ,232Aשהודעה
והבניה ,ה ת ש כ ״ ה — ,
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,30התש״ט ,עמי ,645
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
)להלן — הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת
בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה ה ו ד ע ה לפי סעיפים 5
ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4698התשנ״ט ,עמי  ,479תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום
ה ו ד ע ה זו ברשומות.

חלקה

שטח החלקה
במ״ר

שטח להפקעה
במ״ר

3

9,812

9,812

17

1,955

1,955

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע
אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באב התשס״ו ) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4

1

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

2

תוספת
גוש  ,6623חלקה  401בשלמותה ,בשטח של  4,016מ״ר,
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באב התשס״ו ) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
1767ב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4151התשנ״ד ,עמי  ,177מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו )להלן — הוועדה( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
)להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס
אליה פורסמה ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,4252התשנ״ה ,עמי  ,364תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

2

תוספת
קרקע בגוש 30ו- 6

הודעה לפי סעיף 9ו
חלקה

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מסי לי ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,278התשי״ג ,עמי
 671ותכנית מסי  ,722שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1458התשכ״ח ,עמי  ,1679מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו )להלן — הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3896התשנ״א ,עמי  ,2933תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום ה ו ד ע ה זו
ברשומות.
1

2

1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

שטח החלקה
במ״ר

שטח להפקעה
במ״ר)בקירוב(

31

3,552

3,014

32

3,187

1,888

112

1,741

100

280

21,142

2,343

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באב התשס״ו) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמי .32

443

הודעה לפי סעיף 9ו

חלקה או

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

גוש
6637

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מסי ) 1745להלן —
התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2395התשל״ח ,עמי  ,632מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו )להלן — הוועדה( ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן
— הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4026התשנ״ב ,עמי  ,4029תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
1

2

תוספת

גוש
6623

6625

6636

חלקה או
חלקי חלקה

שטח החלקה
במ״ר

שטח להפקעה
במ״ר )בקירוב(

שטח החלקה
במ״ר

חלקי חלקה

שטח להפקעה
במ״ר )בקירוב(

34

374

374

534

608

82

535

604

89

ו54

604

87

542

609

86

543

606

86

544

540

82

554

וו

וו

555

24

24

623

ו4ו

4ו

625

5וו

70

639

554

ו6

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע

520

66

7

אדום.

ו52

609

89

532

626

04ו

535

5ו6

96

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
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03ו
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י״ד באב התשס״ו) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4

653
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0וו
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0,280ו
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55

5,277
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2,085ו
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4ו6
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8ו6

78
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77
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8ו6
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03ו
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86
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92

5וו
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9ו5

74
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525

72

552

525

72

553

3ו5
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רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית בנין ערים מסי
ל׳ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,278
התשי״ג ,עמי  ,671ותכנית בנין ערים מסי  ,685שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,992התשכ״ב ,עמי ,1203
ותכנית בנין ערים ,מסי  ,479שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,603התשי״ח ,עמי  ,1086ותכנית בנין ערים
מפורטת מסי  ,666שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,1030התשכ״ג ,עמי  ,1740מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו )להלן — הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3079התשמ״ד ,עמי  ,2988תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
1

2

תוספת
גוש  - 6649חלקה וו 3בשלמותה ,בשטח של ,364ו מ״ר;
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

1

2

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

444

1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4284התשנ״ה ,עמי  ,2148מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן —
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
אשר ביחס אליה פורסמה ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4773התשנ״ט ,עמי  ,4242תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום פרסום ה ו ד ע ה זו
ברשומות.
2

י״ד באב התשס״ו ) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

תוספת
שדי שבעת הכוכבים ,גוש - 6525

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מסי  ,2658שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4574התשנ״ח ,עמי
 ,10מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב-
יפו )להלן — הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
)רכישה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן — הפקודה( ,כי הקרקע
המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5207התשס״ג ,עמי
 ,3488תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו
מיום פרסום ה ו ד ע ה זו ברשומות.

חלקה בשלמות

מגרשים

26ו

ה ,ו

27ו

ה ,ו

28ו

ה ,ו

29ו

ג ,ה ,ו

1

2

כי בתמוז התשס״ו ) 16ביולי (2006
)חמ (3—4

תוספת
גוש - 6338
שטח החלקה
במ״ר

חלקה

הייעוד :שצ״פ ודרך קיימת.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

שטח להפקעה
במ״ר
2

48

6,876

5,244

) 69מקודם חלקה (3

5,850ו

34

ו) 7מקודם חלקה (44

62,735

0,435ו

) 73מקודם חלקה (38

25,600

3,950

בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע
אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שדי בן גוריון ,68
תל אביב ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באב התשס״ו ) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
מסי הר) 1704/להלן — התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(943 ,ו
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— , 1965ובהתאם לתכנית מפורטת מסי
חש) 7/21/להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2776התשמ״ב ,עמי  ,737מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון )להלן — הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
) 1943להלן — הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה ה ו ד ע ה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,5496התשס״ו ,עמי  ,1938תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של ה מ ו ע צ ה האזורית חוף השרון מיום פרסום ה ו ד ע ה
זו ברשומות.
1

2

תוספת
גוש  - 8966חלקה ו ,9בשטח של 6,438ו מ״ר; הפקעה בעבור
שטח למבני ציבור 986 :מ״ר; סך כל ההפקעה 986 :מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בשפיים ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ד באב התשס״ו ) 8באוגוסט (2006
)חמ (3—4
אהרון בדרנו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון
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1

ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,
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ס״ח התשכ״ה ,עמי .307

2

ע״ר  ,1943תוסי  ,1עמי .32
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תיקון טעות דפוס
בהודעה לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה
לצרכי ציבור( ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5539
התשס״ו ,עמי  ,3569לענין תכנית מסי הר ,27/בתוספת ,במקום
״גוש 6541״ צריך להיות ״גוש 6451״.
)חמ (3—2

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

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,5375תוספות לשם הרחבת
דיור ,רחי צפניה  ,24שכי כרם אברהם״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
כרם אברהם ,רחי צפניה  — 24גוש  ,30082חלקות 72 ,71
במלואן.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 3
לאזור מגורים  3מיוחד; ב( קביעת בינוי לקומה ה ש ל י ש י ת
בכל אחת מחלקות  72 ,71לשם הרחבת יחידת דיור בכל
חלקה; ג( קביעת בינוי לתוספת בניה בחזיתו הדרומית
של הבנין הקיים בקומת הקרקע ובקומה אי ,בחלקה 71
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בו; ד( התרת שימוש
של בית מדרש בקומת הקרקע ובחלק מקומה אי ,בשטח
חלקה  ,72בהתאם לקיים בשטח; ה( קביעת בינוי לתוספת
בניה בחזיתו הדרומית של הבנין הקיים בחלקה  72לשם
הרחבת בית המדרש ,כאמור ותוך ניצול שטחים מאושרים
בתכנית המיתאר  ;62ו( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי
בכל אחת מהחלקות  72 ,71לפי פירוט זה :בשטח חלקה
 2 — 71יחידות דיור ,בשטח חלקה  — 72יחידת דיור אחת
ובית מדרש; ז( קביעת שטחי בניה בחלקה 71
ל־ 278.15מ״ר ,ובחלקה  72ל־ 249.26מ״ר; ח( קביעת קווי
בנין מרביים לתוספת בניה ,כאמור; ט( קביעת תנאים למתן
היתרי בניה בשטח.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,8125קביעת בינוי לסגירת
מרפסות ולתוספת קומות לשם הרחבת דיור ,רחי יוסי
בן יועזר  ,5שכי גונן אי״ ,שינוי לתכנית .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי גונן
אי ,רחי יוסי בן יועזר  ,5השטח שבין קואורדינטות אורך
 219.800—219.725לבין קואורדינטות רוחב 629.175—629.100
על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30173חלקה  5במלואה.
מטרת התכנית :א( הרחבת יחידות הדיור הקיימות;
ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים  5לאזור מגורים מיוחד;
ג( קביעת בינוי בעבור הרחבת הדיור; ד( קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  246.15מ״ר מהם  239.29מ״ר
שטחים עיקריים 6.86 ,מ״ר שטחי שירות; ה( שינוי קווי
הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו( הגדלת מספר הקומות

446

מ־ 2קומות ל־ 3קומות מעל מפלס  ;0.00ז( קביעת שלבי
ביצוע למימוש התכנית; ח( קביעת תנאים למתן היתר
בניה.
) (3״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,9386תוספות בניה והקמת
בנין חדש בן  2קומות לשם תוספת  5יח״ד ,אל עיסוויה״,
שינוי לתכנית .2316
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
אל עיסוויה ,השטח שבין קואורדינטות אורך —223.425
 223.475לבין קואורדינטות רוחב .634.250—634.200
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים 5
מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב( קביעת קווי בנין מרביים
חדשים; ג( קביעת הבינויים ה א ל ה בשטח :בנין מסי :1
 (1תוספת בניה בקומות קרקע לשם תוספת יח״ד אחת;
 (2תוספת  2קומות לבנין לשם תוספת  4יח״ד חדשות;
בנין מספר  :2הקמת בנין חדש בן  2קומות מעל קומת
מרתף חלקית לשם יצירת  4יח״ד חדשות; ד( הגדלת
שטחי הבניה המרביים בשטח ל־ 682.55מ״ר מתוכם
 623.29מ״ר שטחים עיקריים )בנין מסי  (1וקביעתם
ל־ 460.99מ״ר מתוכם  315.21מ״ר שטחים עיקריים
)בנין מסי  ;(2ה( הגדלת מספר קומות מרבי מ־ 2קומות
ל־ 3קומות )בנין מסי  ;(1ו( קביעת הוראות בגין מבנה
וגדרות להריסה; ז( קביעת הוראות בגין זכות ביצוע
עבודות עפר בשטח פרטי לביטול; ח( קביעת הוראות בינוי
ותנאים למתן היתר בניה.
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,9790שינוי ייעוד אזור
מגורים  3לשטח למוסד ,נחלת אחים ,רחי נרקיס ,16
פינת אוסישקין״ ,שינוי לתכנית /1048א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי נחלת
אחים ,פינת רחי אוסישקין ,רחי נרקיס  ,16השטח שבין
קואורדינטות אורך  631.875—631.825לבין קואורדינטות
רוחב  220.225—220.200על פי רשת ישראל החדשה; גוש
 ,30043חלקה  66במלואה.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים  3לשטח
למוסד; ב( קביעת הבינויים ה א ל ה בשטח (1 :תוספת
בניה בקומת מרתף/קרקע לשם תוספת חנות ,שירותים
ומקלט;  (2תוספת בניה בקומת הכניסה וקומה אי ,ותוספת
קומה עליונה לשם הרחבת מוסד;  (3תוספת אלמנטים
של כיפה וחרוט על גג הבנין; ג( קביעת השימושים
המותרים בשטח למוסד לקהילה דתית ,וחנויות בקומת
המרתף/קרקע; ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת
הבנין כאמור; ה( הגדלת שטחי בניה מרבית וקביעתם
ל־ 684.94מ״ר )מתוכם  582.19מ״ר לשטחים עיקריים
ו־ 102.70מ״ר לשטחי שירות(; ו( הגדלת מספר קומות מרבי
מ־ 3קומות ל־ 4קומות; ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין
חזית מסחרית; ט( קביעת הוראות בגין מבנה וגדר להריסה;
י( קביעת הוראות בגין חלוקה מחדש.
) (5״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,11460תוספת קומות עליונות
לשם הרחבת יח״ד ,רמות ,סולם יעקב 32 ,31״ ,שינוי
לתרש״צ  ,5/27/1ולתכנית .2975
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי רמות,
רחי סולם יעקב  ,32 ,31השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.917—210.006ובין קואורדינטות רוחב 636.064—636.009
על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30717חלקות 13 ,12
במלואן.
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מטרת התכנית :א( תוספת בניה לקומות קרקע ,א ,ב וג,
לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומות אלו ,ותוספת קומה
על הגג לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמתחתיהן;
ב( קביעת בינוי לתוספות בניה ,לשם הרחבת יחידות דיור
קיימות בבנין ,לפי פירוט זה :בנין סולם יעקב  ,31חלקה :13
 (1קביעת בינוי לתוספות שטח לחדרים בקומות קרקע ,א ,ב,
ג ,לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בהתאם לנספח הבינוי
ובהתאם לקיים בשטח;  (2קביעת בינוי לתוספת קומה
עליונה ,קומה די לשם הרחבת יח״ד קיימות מתחתן בהתאם
לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח; בנין סולם יעקב ,32
חלקה  (1 :12קביעת בינוי לתוספות שטח לחדרים בקומות
קרקע ,א ,ב ,ג ,לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בהתאם
לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;  (2קביעת בינוי
לתוספת קומה עליונה ,קומה די לשם הרחבת יח״ד קיימות
מתחתן בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;
ג( קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  1,146.83מ״ר מהם
 1,091.59מ״ר שטחים עיקריים ו־ 55.24מ״ר שטחי שירות;
ד( שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה
המוצעת; ה( הגדלת מספר קומות מ־ 4קומות ל־ 5קומות;
ו( קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה; ז( קביעת
שלבי ביצוע למימוש התכנית; ח( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
) (6״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,11640תוספת שטחים ליח״ד
קיימות ,קרית יובל ,רחי אברהם ניסן 16״ ,שינוי לתכנית
.4659
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי קרית
יובל ,רחי אברהם ניסן  ,16השטח שבין קואורדינטות
אורך  216.725—216.675לבין קואורדינטות רוחב —629.475
 629.525על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30414חלקה 174
במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת שטחים ליח״ד קיימות;
ב( קביעת בינוי בעבור :מפלסים בקומת מרתף מפלס ,—2.80
קומת קרקע מפלס  ,0.00וקומה אי מפלס  ;+3.00ג( קביעת
תוספת שטחי בניה בהיקף של  100.32מ״ר שטח עיקרי;
ד( שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ה( הגדלת
מספר הקומות מ־ 2קומות וגג רעפים ל־ 2קומות וגג
רעפים ,וקומה מתחת למפלס  ;0.00ו( קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית; ז( קביעת תנאים למתן היתר בניה;
ח( קביעת הוראות בגין מדרגות ,גדרות ומחסן להריסה.
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 ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,91010
טלי  .02—6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים,
טלי .02—6296811
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן הוג
שה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את העוב־
דות שעליהן ה י א מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר שינוי לאישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר החלטת ועדת הערר של
ה מ ו ע צ ה הארצית מיום  15.5.2006לשנות את אישור ״תכנית
מיתאר מקומית מסי 9999״ ,שינוי לתכניות ,1373 ,1772 ,1705
/1016 ,2855 ,1625ב/2496 ,3166 ,א.62 ,8000 ,4758 ,2267 ,
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,הרחובות
שדרות הרצל ויפו באזור הכניסה לעיר ממערב ,השטח שבין
קואורדינטות אורך  633.000-632.750לבין קואורדינטות רוחב
 - 219.500-219.000גוש  ,30075ח״ח  ;106 ,105 ,101 ,94 ,92גוש
 ,30107ח״ח  ;94 ,93 ,90גוש  ,30137חלקות ,111 ,75 ,68 ,67 ,45
 ,128ח״ח  ;127 ,124 ,123 ,113 ,69 ,52 ,2 ,1גוש  ,30138חלקות ,60
 142 ,140 ,114במלואן ,ח״ח ,138 ,124 ,118 ,115 ,113 ,61 ,54 ,30 ,7
 ;141גוש  ,30155ח״ח  ;55 ,42 ,4 ,3גוש  ,30235חלקה  70במלואה,
ח״ח .74 ,73 ,65 ,59 ,23
עיקרי ההחלטה :תיקון סעיף  10.2להוראות התכנית
והוספת מספר תנאים למתן היתר בניה :א( אישור מתכנן
המחוז כי בדק א ת התאמתו של ההיתר לתכנית; ב( הכנתו של
נספח נופי; ג( ה צ ג ה לפני הועדה המקומית של התחייבויות
מתאימות שיבטיחו תחזוקה הולמת לאורך זמן של הגשר
וסביבותיו כולל המפלס שמתחתיו; ד( תנאי לפתיחת הגשר
לתנועה יהיה ביצוע בפועל של פיתוח השטח שמתחת לגשר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5342התשס״ה ,עמי .384
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי ¬6296811
 ,02וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,9053שינוי ייעוד אזור ,קביעת
בינוי ל־ 3מגרשים 9 ,יח״ד חדשות ,ראס אל עמוד״ ,שינוי
לתכנית .2668
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי ראס
אל עמוד ,רחי ראס אל עמוד ,השטח שבין קואורדינטות
אורך  223.350-223.250לבין קואורדינטות רוחב ¬630.400
 ;630.550גוש  ,29988חלקה  14במלואה.
מטרת
לאזור
לאזור
מיוחד
מאזור
ציבורי
הבניה

התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים  5מיוחד
מגורים מיוחד; ב( שינוי ייעוד מדרך כפרית
מגורים מיוחד; ג( שינוי ייעוד מאזור מגורים 5
לדרך כפרית ולשטח ציבורי פתוח; ד( שינוי ייעוד
מגורים ושימור ערכי נוף לדרך כפרית ולשטח
פתוח; ה( תוספת של  195.6מ״ר וקביעת שטחי
המרביים בחלקה ל־ 1,176.6מ״ר שטחים עיקריים;
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ו( קביעת  5יח״ד לבל בנין ,םך ה כ ל  9יח״ד לחלקה; ז( חלוקה
חדשה וקביעת מגרשים חדשים; ח( קביעת הכינויים
ה א ל ה בשטח :הגדלת מםפר קומות מ־ 2קומות על קומת
מרתף ל־ 2קומות על קומת קרקע לשם יצירת  5יח״ד לבל
בנין .בל האמור לעיל בהתאם לנםפח הבינוי ובהתאם
לקיים בשטח; ט( קביעת קווי בנין חדשים לבניה באמור;
י( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם
ל :במגרש  407.8 :1מ״ר שטחים עיקריים; במגרש :2
 407.8מ״ר שטחים עיקריים; במגרש  561.0 :5מ״ר שטחים
עיקריים; יא( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התבנית פורםמה בעיתונות ביום
 9.12.2005ובילקוט הפרםומים  ,5461התשם״ו ,עמי .568
) (2״תבנית מיתאר מקומית מם׳  ,9950קביעת בינוי לתוםפות
שטחי בניה ,שבי הר נוף ,רח׳ רפאל קצנלבוגן 66״ ,שינוי
לתבנית .5028
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי הר
נוף ,רחי שמעון אגםי  ,55השטח שבין קואורדינטות אורך
 216.800—216.750לבין קואורדינטות רוחב 652.225—652.175
על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,50265חלקה  86במלואה;
מגרש  485בהתאם לתבנית .5028
מטרת התבנית :א( קביעת בינוי לתוםפות שטחי בניה
במפלםים  ,—5.58 ,—6.48 ,—9.58 ,—12.28לשם הרחבת
יח״ד קיימות ,הבל לשם הרחבת יח״ד קיימות בהתאם
לנםפח הבינוי ולקיים בשטח; ב( קביעת קווי בנין חדשים
לתוםפות הבניה באמור; ג( הגדלת שטחי בניה מרביים
בשטח וקביעתם ל־ 2,588.11מ״ר )מתובם  1,697.51מ״ר
שטח עיקרי ו־ 690.60מ״ר שטח שירות(; ד( קביעת שלבי
ביצוע למימוש התבנית; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה.
ה ו ד ע ה על הפקדת התבנית פורםמה בעיתונות ביום
 27.1.2006ובילקוט הפרםומים  ,5480התשם״ו ,עמי .1206
) (5״תבנית מיתאר מקומית מם׳  ,9956שינוי ייעוד אזור למםחרי
מיוחד בין הרחובות נבון ,נתיב יצחק גיטל דינוביץ ויפו״,
שינוי לתבניות .62 ,1680
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי שערי
צדק ,הרחובות ,נבון ,נתיב יצחק גיטל דינוביץ ,והביבר
בחזית רח׳ יפו ,השטח שבין קואורדינטות אורך —220.100
 220.150ובין קואורדינטות רוחב  — 652.675 — 652.625גוש
 ,50072חלקות  24—21במלואן ,ח״ח .167
מטרת התבנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים )אזור
הריםה( ומאזור מםחרי )אזור הריםה( לאזור מםחרי מיוחד
ואזור לשימושים מעורבים ,שינוי ייעוד שטח מדרך
קיימת לאזור מםחרי מיוחד ואזור לשימושים מעורבים;
ב( קביעת מבנים קיימים להריםה )בהתאם להוראות תבנית
המיתאר  (62וקביעת בינוי להקמת בנין חדש במקומם,
הבל בהתאם לתבנית בינוי מנחה )נםפח מם׳  ,(1ולתבנית
בינוי מחייב )נםפח מם׳  ;(2ג( קביעת היקף שטחי הבניה
לב־ 7,450מ״ר מהם  5,550מ״ר לשטחים עיקריים וב־1,900
מ״ר לשטחי השירות; ד( שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין
חדשים; ה( קביעת מםפר קומות ל־ 8קומות מעל למפלם
הביבר ומעל קומת מרתף תת־קרקעי בעבור מחםנים
וחללים טבניים; ו( קביעת שימושים בעבור מגורים ,מםחר
ושימושים מעורבים; ז( קביעת שלבי ביצוע למימוש
התבנית; ח( קביעת תנאים למתן היתר בניה; ט( קביעת
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בנין לשימור בחלקה  ;21י( קביעת בנין וחצר לשימור
בחלקה  ;22יא( קביעת חזית צפונית לשימור בחלקה ;22
יב( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3981
) (4״תכנית מיתאר מקומית מסי  ,10058שינוי ייעוד שטח,
הריסת בנין קיים ובניית חדש ,רחי אבינדב  ,12שכי
הבוכרים״ ,שינוי לתכנית .3146
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכי
הבוכרים ,רחי אבינדב  ,12השטח שבין קואורדינטות
אורך  220.975—220.950לבין קואורדינטות רוחב —688.450
 688.500על פי רשת ישראל החדשה; גוש  ,30103חלקה 121
במלואה.
מטרת התכנית :א( הריסת מבנים ישנים בני קומה אחת
ובניית בנין מגורים חדש במקומם :ב( שינוי ייעוד שטח
מאזור מגורים  3מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ג( קביעת
בינוי בעבור בנין חדש בן  5קומות מעל מפלס +0.00
)קומה אחת מתחתיו(; ד( קביעת שטחי בניה מרביים
בהיקף של  664.85מ״ר מהם  431.76מ״ר שטחים עיקריים
ו־ 233.09מ״ר שטחי שירות; ה( שינוי קווי הבנין המאושרים
וקביעת קווי בנין חדשים ,לרבות קו בנין אפס תת־קרקעי;
ו( קביעת מספר יח״ד מרבי בשטח התכנית ל־ 5יחידות דיור;
ז( הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 3קומות ל־ 5קומות מעל
מפלס  +0.00וקומה אחת מתחתיו; ח( קביעת שימושים
בעבור מגורים בלבד; ט( קביעת שלבי ביצוע למימוש
התכנית; י( קביעת הוראות בדבר מבנים להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5500התשס״ו ,עמי .2065
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה ,1
ירושלים  ,91010טלי  ,02—6290222וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טלי —6296811
 ,02וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה בית שמש מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
בש/836/ו ,תוספת קומת מרתף כשטח שירות המיועד למסחר,
רחי נחל דולב ,רחי נחל מאור ,רחי נחל הבשור ,שכי א״ ,שינוי
לתכנית מי/במ.836/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,שכי אי,
לשעבר מגרש  312לפי מי/במ ,836/הרחובות נחל דולב ,נחל
הבשור ,השטח שבין קואורדינטות אורך 200.050—199.875
לבין קואורדינטות רוחב  624.250—624.125על פי רשת ישראל
החדשה; גוש  ,34296חלקה  7במלואה; גוש בהסדר ,34270
חלקה  30במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת קומת מרתף כשטח שירות מיועד
למסחר מתחת לאזור המיועד למסחר; ב( קביעת תוספת שטח
שירות בהיקף של  140.36מ״ר; ג( קביעת בינוי בעבור תוספת
קומת מרתף; ד( קביעת תנאים למתן היתר בניה.
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

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 ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלי  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש ,רחי נחל שורק ,10
בית שמש  ,99100טלי .02-9900778
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מסי מי/632/א ,קביעת ייעוד לתוספת  13מגרשים
וחלוקת מגרש קיים  -מרכז גיזו״ ,שינוי לתכניות
מי.632/

התכנון
מקומית
חדשים
מי,200/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז גיזו בתחום
ה מ ו ע צ ה האזורית מטה יהודה ,השטח שבין קואורדינטות אורך
 194.550-194.150ובין קואורדינטות רוחב ;634.850-634.550
גוש  ,4563ח״ח  ;48 ,47 ,28 ,25 ,23-21 ,18גוש  ,4564ח״ח ,3 ,2
.39-37
מטרת התכנית :א( קביעת ייעוד לתוספת  13מגרשים
חדשים וחלוקת מגרש קיים לבניה באמצעות הפעולות
האלה (1 :שינוי ייעוד משטח למוסדות לאזור מגורים אי;
 (2שינוי ייעוד משטח למוסדות לדרך חדשה;  (3שינוי ייעוד
מאזור מגורים לאזור מגורים אי;  (4קביעת הוראות בניה
באזור מגורים אי; ב( תיקון גבולות בהסכמה בין מגרש  19לבין
מגרשים 18א18 ,ב; ג( קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח,
לדרכים וליער קיים.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 17.9.2002ובילקוט הפרסומים  ,5117התשס״ג ,עמי .126
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רחי שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלי  ,02-6290222וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מטה יהודה ,טלי  ,02-9900888וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ח בתשרי התשס״ז) 10באוקטובר (2006
רות יוסף
יושבת ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל-אביב
מרחב תכנון מקומי ת ל  -א ב י ב  -י פ ו

ולבניה תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי תא/2913/מח,
שינוי ייעוד ממגרש מסחרי למגורים״ ,שינוי לתכניות תא,2310/
תא.406/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב—יפו ,רמת
אביב אי ,רחי ליאון בלום  — 14גוש  ,6768חלקה  10במלואה.
מטרת התכנית :ניצול יעיל יותר של הקרקע על ידי:
א( שינוי ייעוד הקרקע מיחידה מסחרית לאזור מגורים מיוחד
בבנין בן  4קומות כולל קומת קרקע וקומת גג חלקית ,מספר
הדירות עד  16יחידות דיור; ב( קביעת זכויות והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו  ,67012טלי 7632588
— .03העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב—יפו ,טלי
.03—5217162
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי ת ל  -א ב י ב  -י פ ו

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי תא ,3450/הגדלת שטחי בניה בבתים צמודי קרקע״,
שינוי לתכניות תא ,196/תא/196/א ,תא ,347/תא ,413/תא,457/
תא/ל ,תא ,958/תא ,2627/תא.2485/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :החלת תכנית על
מרחב תכנון מקומי תל־אביב—יפו ,באזורי בתים צמודי קרקע
בשכי צהלה ,רמות צהלה ,רמת החי״ל ,ישגב ,קרית שאול,
תל ברוך ,אפקה ושיכון הקצינים — גוש  6336בשלמותו; חלקי
גושים .6792 ,6638 ,6628—6624 ,6615 ,6335 ,6332 ,6110
מטרת התכנית :הגדלת שטחי בניה בבתים צמודי קרקע
וזאת על ידי :א( המרת שטחי שירות )מבנה עזר( לשטח עיקרי
ב־ 2אפשרויות; ב( הגדרת השימושים ושטחים לשטחי שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5478התשס״ו ,עמי .1139
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  ,03 — 7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה תל אביב ,שדי בן גוריון  ,68תל־אביב—יפו ,טלי —5217162
 ,03וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי א ו ר  -י ה ו ד ה  -א ז ו ר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי מאא ,229/בנין למגורים״ ,שינוי לתכנית מאא/במ/21/א.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור  -גוש ,6004
חלקות  51 ,50במלואן; גבולות התכנית :בצפון  -שצ״פ  -חלקה
 155בגוש  ,6041במערב  -חלקה  49בגוש  - 6004סניף בל״ל
אזור ,במזרח  -מעבר ציבורי  -חלקה  55בגוש  ,6004בדרום
 דרך רחי הרצל  -חלקה  57בגוש .6004מטרת התכנית :א( קביעת הוראות בגין הריסה ופינוי;
ב( קביעת זכויות ושימושים בשטח המוגדר מגורים מיוחד:
 15יח״ד ,כולל דירת גג ,בחלקה  50ו־ 15יח״ד ,כולל דירת גג,
בחלקה  ,51שני משרדים בעלי אופי ציבורי בקומת הקרקע,
ובקומת המרתף שני אולמות לפעילויות ציבוריות ותרבויות,
מתן אפשרות לחיבור בין הבנינים בקיר משותף; ג( זכויות
בניה (1 :שטחים עיקריים על־קרקעיים 3,241 :מ״ר מתוכם 90
מ״ר למשרדים בעלי אופי ציבורי ויתרה למגורים; שטחים
עיקריים תת־קרקעיים 225 :מ״ר בעבור ייעוד משרדים בעלי
אופי ציבורי  -שני אולמות לפעילויות ציבוריות ותרבותיות;
 (2שטחי שירות על־קרקעיים 926 :מ״ר ,ותת־קרקעיים 1,260 :מ״ר;
ג( קביעת קווי בנין חדשים; ד( קביעת גובה בנינים באזור
מגורים מיוחד; ד( התכנית מהווה שינוי לתכנית אזור מ א א  /ב מ /
/21א) ,מאא/125/מאא ,(81/אם יהיה ניגוד בין הוראות תכנית
זו לבין הוראות התכנית הראשית ,יכריעו הוראות תכנית זו.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5531התשס״ו ,עמי .3325
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אור־יהודה-אזור ,רחי ההגנה  ,100אור יהודה ,טלי
 ,03-5388108וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי בב ,602/שינוי ייעוד ברחי הרב דסלר פינת רחי אלחנן
וסרמן״ ,שינוי לתכניות בב/105/א ,בב/105/ב ,בב ,185/בב.382/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רחי הרב
דסלר פינת רחי אלחנן וסרמן ,רחי ראב״ד  -גוש  ,6188חלקות
 291 ,279 ,267 ,266 ,259 ,241 ,197-195 ,183 ,182במלואן,
ח״ח .562 ,282 ,252
מטרת התכנית :א( הסדרת צומת כיכר הישיבה בין
הרחובות הרב דסלר ,ראב״ד ורחי אלחנן וסרמן ,על ידי שינוי
ייעוד משצ״פ ושפ״פ לדרך מוצעת; ב( חלקות  196ו־ 197ייקבעו
כמגרש מיוחד .תוכן תכנית מפורטת לפי הוראות תכנית בב/
/105א ,בב/105/ב ,ובה ייקבעו גם זכויות הבניה; ג( קביעת
זכויות בניה ,קווי בנין והוראות בניה לחלקה  195על ידי:
 (1שינוי ייעוד חלקה  195מאזור מגורים בי לאזור מגורים מיוחד
עם חזית מסחרית לצורך הקמת בנין בן  4קומות וקומת חדרי
י צ י א ה לגג מעל קומת קרקע מסחרית ומרתף חניה ובו  15יח״ד;
 (2זכויות לחלקה  (1 :195שטחים עיקריים 280 :מ״ר בקומת
קרקע מסחרית ו־ 1,312מ״ר בקומות המגורים ,סך ה כ ל שטחים
עיקריים מעל הקרקע  1,592מ״ר  +חדרי י צ י א ה לגג;  (2שטחי
שירות 816 :מ״ר מתחת לקרקע ו־ 250מ״ר מעל הקרקע ,סך ה כ ל
 1,066מ״ר שטחי שירות.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,13.10.1996ובילקוט הפרסומים  ,4448התשנ״ז ,עמי .176
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  ,03 — 7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רחי דוד המלך  ,11בני ברק ,טלי ,03—5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
בי/2/142/ב ,מגורים — בוני התיכון״ ,שינוי לתכניות בי,1/142/
בי ,403/בי ,1/403/בי ,328/בי/430/א ,בי ,430/בי.377/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים ,בין הרחובות
הנביאים והקוממיות — גוש  ,7120חלקה  155במלואה; מגרש
מ2א בהתאם לתכנית בי.1/142/
מטרת התכנית :חידוש הבינוי ושיפור התפקוד האורבני
של שכונת מגורים מאושרת על ידי :א( תוספת שטחי שירות
על־קרקעיים מ־ 30מ״ר ליחידת דיור המאושרים ל־ 45מ״ר
ליחידת דיור; ב( שינוי הוראות בדבר תקן החניה — לא פחות
מ־ 1.5חניות ל־ 1יח״ד ,במקום  2חניות ל־ 1יח״ד; ג( שינוי
מ־ 4בנינים ל־ 3בנינים; ד( תוספת קומות עד מספר מרבי של 25
קומות מעל קומת כניסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל־אביב—יפו
 ,67012טלי  .03—7632588העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים,
טלי .03—5556030
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר דחיית תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר דחיית ״תכנית מיתאר מקומית
מסי בי ,424/הקמת בנין מגורים ,רחי בן גוריון״ ,שהודעה על
דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום  9.2.2006ובילקוט
הפרסומים  ,5500התשס״ו ,עמי  ,2067שינוי לתכניות בי,200/
בי ,204/בי.430/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
בן גוריון  — 53גוש  ,7145חלקה  7במלואה.

בת

ים,

דרך

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מטרת התכנית :חידוש ושיפור הבינוי והמרקם העירוני
על ידי :א( הגדלת שטחי בניה עיקריים באמצעות תוספת של
 6%וכן תוספת של  2.5%בעבור קומה אחת נוספת ,כך שסך כל
השטח העיקרי שייתוסף ה ו א בסך של  557מ״ר; ב( הגדלת שטחי
שירות בשטח של  126מ״ר; ג( תוספת של  5יח״ד מ־ 31יח״ד
ל־ 36יח״ד; ד( שיפוץ ושיפור חזיתות המבנה; ה( שינוי ייעוד
קרקע מאזור מגורים מיוחד  +חזית מסחרית לאזור מגורים
מיוחד  + 1חזית מסחרית; ו( שינוי בשטח המצללות והגדלתן
עד  40מ״ר; ז( שינוי בקו בנין למצללות מ־ 1.2מי ל־ 0מי;
ח( תוספת קומה שביעית ובה  2יח״ד; ח( ה ש ל מ ת קומה שישית
באופן שבמקום דירה אחת מבוקשות  4יח״ד.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה בת ים ,רחי סטרומה  ,1בת ים ,טלי  ,03-5556030וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית ״תכנית מיתאר מקומית
מסי הר/1618/א ,שינוי ייעוד שטח לבניני ציבור לשטח לחניה
ציבורית״ ,שינוי לתכניות הר ,1618/הר/253/א ,שהודעה על
דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום  11.2.2000ובילקוט
הפרסומים  ,4856התש״ס ,עמי .2662
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,רחי הרצוג
 גוש  ,6532ח״ח .2מטרת התכנית :תוספת תכלית לחניה ציבורית בשטח
לבניני ציבור.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  ,03-7632588וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הרצליה ,רחי סוקולוב  ,22הרצליה ,טלי ,09-9591545
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי רג ,1/1314/הגדלת דירה״ ,שינוי לתכניות רג ,340/רג,817/
רג/מק.1314/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רחי רמז
 2פינת רחי גרנדוס  -גוש  ,6157חלקה  233במלואה; גבולות
התכנית :מצפון  -רחי גרנדוס ,מדרום  -חלקה  234בגוש ,6157
רחי רמז  ,4ממערב  -חלקה  232בגוש  ,6157ממזרח  -רחי רמז.
מטרת התכנית :תוספת של  30מ״ר שטחים עיקריים לדירה
בקומת הקרקע עד לסך כל של  140מ״ר שטח עיקרי.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.8.2005ובילקוט הפרסומים  ,5432התשס״ה ,עמי .3990

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  ,03 - 7632588ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון
ולבניה רמת גן ,רח׳ המעגל  ,26רמת גן ,טלי  ,03-6753515ובל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התבנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר דחיית ״תבנית מיתאר מקומית
מסי רש ,882/מגורים א״ ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתונים ביום  3.8.2001ובילקוט הפרסומים  ,5015התשס״א,
עמי  ,3926שינוי לתבניות רש/210/א ,רש.671/
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :רמת השרון ,רח׳
הגפן 10ב  -גוש  ,6333חלקה  232במלואה.
מטרת התבנית :א( שינוי ייעוד חלקה  232לאזור מגורים
א׳ מיוחד ,בדי לאפשר בניית שתי יחידות דיור במגרש ב;211
ב( שינוי קווי הבניה; ג( קביעת זבויות בניה.
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125ת ל ־ א ב י ב  -י פ ו
 ,67012טלי  ,03 - 7632588ובן במשרדי הועדה המקומית לתבנון
ולבניה רמת השרון ,רמת השרון ,טלי  ,03-5401434ובל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
וי בתשרי התשס״ז) 28בספטמבר (2006
גילה אורון
יושבת ראש ה ו ע ד ה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת תכניות
מפורטות
נמסרת בזה ה ו ד ע ה בדבר ביטול הודעות על הפקדות
תבניות אלה:
) (1״תבנית מסי חפ/142/א״ ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון והבניה ,התשב״ה,1965-
פורסמה בעיתונים ביום  6.9.1934ובילקוט הפרסומים ,465
התרצ״ד.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :חיפה.
) (2״תבנית מסי חפ255/״ ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם
לסעיף  89לחוק התבנון והבניה ,התשב״ה ,1965-פורסמה
בעיתונים ביום  12.12.1935ובילקוט הפרסומים ,556
התרצ״ו.
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :חיפה.
מטרת התבנית :הקצאת אזור צריפים בשטח נוה שאנן.
) (3״תבנית מסי חפ/396/א״ ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון והבניה ,התשב״ה,1965-
פורסמה בעיתונים ביום  12.7.1945ובילקוט הפרסומים
 ,1424התש״ה.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה.
) (4״תכנית מסי חפ/794/א״ ,שהודעה על דבר הפקדתה
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה,1965-
פורסמה בעיתונים ביום  8.4.2005ובילקוט הפרסומים
 ,5403התשס״ה ,עמי  ,2921שינוי לתכניות חפ/1400/יב,1/
חפ ,1086/חפ/1086/א ,חפ ,1341/חפ/1400/יב ,חפ,1400/
חפ/1/ד ,חפ.794/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,באחוזה
מזרחית לדרך פיק״א ורחי אורן  -גוש  ,10782חלקות
 103 ,52 ,46 ,44 ,42 - 40במלואן ,ח״ח ,49-47 ,45 ,43 ,39-37
.102-98
מטרת התכנית :א( שינוי סיווג משטח המיועד לבתי מלאכה
ומשמורת טבע לשטח מסחרי שבו יותר השימוש למטרת
בית קפה מסעדה; ב( תוספת שטח בניה עיקרי וקביעת
הוראות בניה; ג( שינוי סיווג משמורת טבע לשטח פרטי
פתוח שבו יותר השימוש למיתקני בתי הקפה  -מסעדה
הניידים; ד( מתן אפשרות חניה תוך קביעת הוראות פיתוח
בשטח המסווג כחניה בשטח פרטי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה,
טלי  ,04-8633448ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
חיפה ,רחי ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04-8356807בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי חפ ,1971/דרך אבן גבירול״ ,שינוי לתכניות חפ/1381/שצ,
חפ ,167/חפ ,803/חפ ,1588/חפ/1548/א ,חפ ,1400/חפ/191/א,
חפ ,229/חפ ,264/חפ.429/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,תוואי רחי
אבן גבירול בעיר התחתית ,כפי שהותווה בתכנית המיתאר
המופקדת חפ ,1400/מצפון לגשר הגיבורים ומערבית
לרחי קיבוץ גלויות ,כמו כן כלול בתכנית השטח שבין גשר גדוד
 ,22גשר הגיבורים ודרך נחל הגיבורים  -גוש  ,10848חלקות
 71 ,70 ,46 ,37 ,35-33במלואן ,ח״ח ,59 ,48 ,45 ,42 ,41 ,38 ,36 ,32
 ;75 ,73 ,72 ,64,63גוש  ,10849חלקות ,55,51-41 ,35-33,20 ,14-2
 83 ,68 ,67/1 ,67-63 ,58 ,57 ,56/2 ,56/1במלואן ,ח״ח ,21 ,19-16
 ;72-69 ,62-59 ,54-52 ,51/3 ,40 ,39 ,32 ,22גוש  ,10850חלקות ,8
,114 ,104-100 ,94 ,88-82 ,43 ,41/2 ,41/1 ,39 ,36 ,33-30 ,21-12
 172 ,170 ,164 ,151-149 ,146 ,138 ,133 ,132 ,128-124במלואן,
ח״ח .187 ,169 ,167-165 ,147 ,123-121 ,119 ,99 ,40 ,34
מטרת התכנית :הרחבת דרך אבן גבירול ל־ 24.0מי
והתווייתה כדרך עירונית ראשית ,וחיבורה למערך הדרכים
העירוני הקיים והמתוכנן ,בשינוי לתכנית המיתאר המופקדת
של חיפה חפ ,1400/ובהתאם להחלטה בהתנגדות מהנדס העיר
לתכנית המיתאר בדבר הדרג ,התוואי והרוחב של דרך אבן
גבירול ,על ידי :א( התוויית דרך חיבור בין הדר הכרמל והעיר
התחתית בהמשך הרחובות סוקולוב והקישון; ב( שינוי ייעוד
השטח שבין גשר הגיבורים ,גשר גדוד  22ודרך נחל הגיבורים
ממגורים גי הכלול בתחום שיקום לשטח ציבורי פתוח ודרך;
ג( שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לאתר לבנין ציבורי.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 13.2.2005ובילקוט הפרסומים  ,5379התשס״ה ,עמי .2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי —8633448
 ,04וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,רחי
ביאליק  ,3חיפה ,טלי  ,04—8356807וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
חוף הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חכ/17/ו,
תכנית מיתאר לקיבוץ עין כרמל״ ,שינוי לתכניות משח,18/
חכ/17/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין כרמל ,כל שטח
קיבוץ עין כרמל — גוש  ,11772חלקות 18—15 ,13 ,12 ,10—8
במלואן ,ח״ח  ;14גוש  ,11773ח״ח .12 ,9 ,4
מטרת התכנית :מתן אפשרות להוספת שימושים והסדרת
מצב קיים בשטח הקיבוץ והרחבת אזור המגורים הקיים של
קיבוץ עין כרמל ,על ידי :א( שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור
מגורים אי ,לתעשיה ,למבני משק ,לאתר לבנין ציבורי ,לשטח
פרטי פתוח ,לשטח ציבורי פתוח ,אזור תיירות ותעסוקה
משולב ,לחניות ולדרכים; ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים לאתר
לבנין ציבורי ,למרכז אזרחי ,לשטח למוסד ,לשטח פרטי פתוח,
לשטח ציבורי פתוח ,לחניות ולדרכים; ג( שינוי ייעוד מאזור
תעשיה לחניות ולדרכים; ד( שינוי ייעוד מבני משק לתעשיה,
לאזור תיירות ותעסוקה משולב ,לשטח ציבורי פתוח ,לשטח
פרטי פתוח ,לשטח ספורט ,לאזור מגורים ,לחניות ולדרכים; ה(
שינוי ייעוד מדרך למגורים ,לתעשיה ,לשטח ספורט ולשטח
ציבורי פתוח; ו( קביעת הנחיות בדבר מבנים חורגים; ז( קביעת
הוראות והגבלות בניה והוראות פיתוח כולל תשתיות לכל
שטח הקיבוץ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04—8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה חוף הכרמל ,עין כרמל  ,30860טלי .04—9845213
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תבנית
מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ו ד ע ה בדבר ביטול הודעה על הפקדת ״תכנית
מסי מכ ,576/הוראות בדבר שינוי ייעוד נקודתי — צומת הזית
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

והחרוב״ ,שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף  89לחוק
התכנון והבניה ,התשכ״ה— ,1965פורסמה בעיתונים ביום
 29.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5311התשס״ד ,עמי  ,3317שינוי
לתכניות תרשצ ,2/21/1/מכ ,201/ג.555/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית ,צומת
הרחובות הזית והחרוב — גוש  ,10562חלקה  92במלואה ,ח״ח
 ;163 ,141גבולות התכנית :בצפון מזרח ,חי  — 91מגורים ,בצפון
מערב ,חי  — 163צומת הרחובות הזית והחרוב ,בדרום מערב,
חי  — 93מגורים ,בדרום מזרח ,חי  — 141בי״ס ממ״ד.
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד ממגורים למגורים משולב
במסחר; ב( קביעת הנחיות ותנאים לבניית מבנה מגורים משולב
במסחר לצורך ה ו צ א ת היתר בניה לפי סעיף  145זי לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ח; ג( הגדרת שביל ציבורי להולכי רגל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי —8633448
 ,04ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל,
עין כרמל  ,30860טלי  ,04—9845213בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי מכ/521/א ,הרחבת בית עלמין קיים,
טירת הכרמל״ ,שינוי לתכניות תרשצ ,2/20/6/מכ,368/
ג ,979/מכ/368/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל — גוש
 ,10679ח״ח  ;112 ,34 ,33גוש  ,10690חלקות 50 ,48 ,39
במלואן; גוש  ,10707ח״ח  ;102 ,17—15 ,6גוש  ,12300חלקה
 24במלואה ,ח״ח .30
מטרת התכנית :א( הרחבת תחום מותר לקבורה במסגרת
בית עלמין קיים; ב( הגדלת בית העלמין הקיים לכיוון
דרום; ג( קביעת השטח לצורכי קבורה ,חניות ושטחים
ציבוריים פתוחים שהקבורה בהם אסורה.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5542התשס״ו ,עמי .3816
) (2״תכנית מפורטת מסי מכ ,672/הסדרת מגרשי ה ת ע ש י ה
ברחי א״ל מוצקין בטירת הכרמל״ ,שינוי לתכניות מ כ  /מ ק /
 ,392תרשצ ,2/20/16/ג ,578/ג ,871/מכ.123/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל ,רחי
א״ל מוצקין — גוש  ,10674ח״ח  ;141 ,96גוש  ,10675ח״ח ;48
גוש  ,10686ח״ח  ;30גוש  ,10726חלקות 174—169 ,157 ,152
במלואן ,ח״ח .145 ,128
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע משצ״פ ושפ״פ
לאזור מ ל א כ ה ותעשיה זעירה; ב( צירוף הקרקע שייעודה
שונה משצ״פ ושפ״פ לתעשיה ומלאכה זעירה למגרשים
הסמוכים.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5395התשס״ה ,עמי .2568
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי
 ,04—8633448וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מורדות הכרמל ,רחי כורי  ,2חיפה  ,33093טלי  ,04—8676296וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מ נ ש ה  -א ל ו נ ה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מנשה—אלונה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי מ ,362/הגדלת
מגרשי מגורים במושב מי־עמי״ ,שינוי לתכניות משח,41/
ג ,738/מ/738/א ,מ/מק/738/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב מי־עמי — גוש
 ,20456ח״ח .83 ,71 ,68 ,66 ,64 ,63
מטרת התכנית :א( הגדלת שטחי מגרשים למגורים ושינוי
זכויות הבניה בהם ,באמצעות שינויי ייעוד קרקע בתחום
התכנית כדלקמן :משפ״פ לאזור מגורים מיוחד ,לשטח לבניני
ציבור ולדרכים ,משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד,
לדרכים ולשפ״פ ,מדרכים לאזור מגורים מיוחד ולשפ״פ ,מאזור
מגורים לאזור מגורים מיוחד ,לשפ״פ ולדרכים; ב( קביעת
שימושים מותרים ,זכויות והוראות בניה בתחום התכנית;
ג( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ד( קביעת הנחיות
נופיות והנחיות לבינוי ופיתוח; ה( הסדרת מערכת הדרכים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04—8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה מנשה—אלונה ,ד״נ חפר  ,37845טלי .04—6177307
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ענ ,583/שכונת קטאין
אל שומר ,אום אל פחם״ ,שינוי לתכניות ג ,400/ענ ,381/ענ,495/
חפאג ,470/ענ.654/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אום אל פחם ,שכי
קטאין אל שומר — גוש  ,20338חלקות  18 ,17 ,15 ,14במלואן,
ח״ח  ;20 ,19 ,16 ,11 ,8 ,7גוש  ,20354ח״ח ,41 ,40 ,38—36 ,29 ,10
 ;59גוש  ,20356ח״ח  ;29 ,28 ,16 ,15 ,1גוש  ,20357ח״ח .42
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים;
ב( הקמת שכונת מגורים חדשה בת  190מגרשים לבניית
כ־ 580יחידות דיור; ג( ה ק צ א ת שטח למוסדות ציבור שכונתיים
ועירוניים ושטחים ציבוריים פתוחים; ד( תכנון מפורט
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של השטחים הכלולים בתכנית; ה( שילוב ברשת הדרכים
העירוניות הקיימות והמתוכננות; ו( שינוי ייעוד של שטחים
חקלאיים בבעלות פרטית לשטחי מגורים ,המחייב ה כ נ ת תכנית
מפורטת לקביעת שטחי ציבור והוראות הבניה בשטחים אלו;
ז( גריעת שטח של כ־ 25דונם מיער נטע אדם קיים לפי תמ״א22/
בהתאם לסעיף 9א בתמ״א ;22/ח( שיווק מגרשי קרקע המדינה
באופן שיבטיח מימוש מרבי של מספר יחידות הדיור הכלולות
בתכנית.

מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח
המיועד לבית עלמין ,שטחי שצ״פ ודרכים ,לצורך הגדלת
שטח בית העלמין הקיים; ב( קביעת הוראות בניה ,קביעת
שלבי ביצוע; ג( קביעת הוראות בניה ופיתוח; ד( קביעת
שטחי הקבורה ואופיים ,דרכים ,חניות ,שבילים להולכי
רגל ,שטחי גינון; ה( קביעת הוראות לטיפול נופי ,בינוי
ועיצוב ושיטת ניקוז; ו( קביעת הוראות לטיפול נופי
ותחזוקה בשטח שצ״פ  -נחל.

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 ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04—8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ,ערערה  ,30025טלי .04—6351789

) (2״תכנית מפורטת מסי ש ,1210/הוספת שתי יח״ד ,בנימינה״,
שינוי לתכניות ש ,375/ש ,83/ש/23/א.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ק/123/ח ,שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור מגורים גי מיוחד,
קרית ביאליק״ ,שינוי לתכנית ק.123/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית
רחי הערמונים  — 43גוש  ,11529חלקה  20במלואה.

ביאליק,

מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד חלקה  20בגוש 11529
מאזור מגורים בי לאזור מגורים גי מיוחד; ב( קביעת זכויות
והוראות בניה למבנה המגורים.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס״ו ,עמי .3574
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי —8633448
 ,04וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה קריות,
רחי הגדוד העברי  ,4קרית מוצקין  ,26114טלי  ,04—8715291וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שומרון מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ש ,1165/הרחבת בית העלמין בפרדס־
חנה—כרכור״ ,שינוי לתכנית ש.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס־חנה—כרכור,
מצפון לבית העלמין הקיים ,גובל בדרום ברחי ה ש ד ה
ובמזרח ברחי משמרות — גוש  ,10100חלקה  140במלואה,
ח״ח  ;95 ,49 ,30גוש  ,10105ח״ח .138 ,88
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ב נ י מ י נ ה  -ג ב ע ת עדה,
רחי הכלנית  - 86גוש  ,10151חלקה  125במלואה.
מטרת התכנית :א( תוספת שתי יח״ד בתחום החלקה
)בסך ה כ ל  4יח״ד בחלקה(; ב( הקטנת קו בנין צדדי מ־ 4מי
ל־ 3מי; ג( הקטנת קו בנין קדמי למבנה הקיים בלבד
  1.86מי במקום  5מי; ד( קביעת הוראות בינוי ועיצובארכיטקטוני.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שדי הפלי״ם  ,15חיפה ,טלי .04-8633448
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ,זכרון יעקב  ,30950טלי .04-6305522
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
וי בתשרי התשס״ז ) 28בספטמבר (2006
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי כס/5/22/ג,
פרויקט פינוי-בינוי ,הרחבת הרחובות גאולה וגורדון ,שינוי
מגורים בי מיוחד למגורים״ ,שינוי לתכניות כס ,1/1/כס.5/22/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחי ש ש ת
הימים ,פינת הרחובות גורדון וגאולה  -גוש  ,6426חלקה 567
במלואה.
מטרת התכנית :פרויקט להתחדשות עירונית שיבוצע
באמצעים האלה :א( הרחבת הרחובות גאולה וגורדון לרוחב
 15מי; ב( קביעת איחוד וחלוקה של חלקות ללא הסכמת
הבעלים; ג( שינוי אזור מגורים בי מיוחד לאזור מגורים מיוחד
לבניית  120יח״ד; ד( קביעת בינוי; ה( קביעת הוראות בניה;
ו( קביעת זכות מעבר; ז( קביעת שטח ציבורי פתוח ,וקביעת
שטח פרטי פתוח כולל זיקת מעבר לציבור.
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז המרבז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתבנון ולבניה בפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,135בפר סבא,
 ,44100טלי .09 — 7649175
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם בן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמבת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון
והבניה ,התשב״ה— ,1965בי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
נתניה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מסי נת ,43/552/שינוי
ממגורים זי למגורים מיוחד ,הגדלת שטחים עיקריים ושטחי
שירות ,הגדלת מסי יח״ד״ ,שינוי לתבניות נת/100/ש ,1/נת/
 ,304נת.7/400/
השטחים הבלולים בתבנית ומקומם :נתניה ,רח׳ גורדון 62
— גוש  ,8267חלקה  348במלואה.
מטרת התבנית :א( שינוי ייעוד הקרקע מאזור מגורים
ז׳ לאזור מגורים מיוחד; ב( הגדלת שטחים עיקריים ושטחי
שירות; ג( הגדלת מספר יחידות דיור מ־ 7יח״ד ל 15-יח״ד;
ד( הגדלת מספר קומות ממרתף  4 +קומות על עמודים  +בניה
על הגג ל־ 2קומות מרתף  +קומת ביניים  8 +קומות על עמודים;
ה( קביעת הוראות ומגבלות בניה; ו( שינוי קווי בנין; ז( הריסת
מבנים קיימים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תבנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז המרבז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתבנון ולבניה נתניה ,רחי תל חי  ,8נתניה ,42439
טלי .09—8603159
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם בן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמבת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבנון
והבניה ,התשב״ה— ,1965בי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתבנון
ולבניה מחוז המרבז ובמשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה
ראשון לציון מופקדות תבניות אלה:
ילקוט הפרםומים  ,5593י״ז בחשון התשם״ז8.11.2006 ,

) (1״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רצ ,3/11/9/1/מגדל מגורים
צמוד לראשון םנטר ,מםחר ,משרדים ומגורים״ ,שינוי
לתכנית רצ/11/9/1/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
ויצמן ,פינת הרחובות הרצל ואוםישקין — גוש ,3928
חלקות  843 ,841 ,840 ,128 ,127במלואן.
מטרת התכנית :א( קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד
וחלוקה של המגרשים ללא הםכמת הבעלים; ב( שינוי ייעוד
מאזור מםחרי ודרך למגרש מיוחד הכולל מםחר ,משרדים
ומגורים; ג( קביעת זכויות והוראות בניה; ד( קביעת קווי
בנין לרח׳ הרצל ולשטח ציבורי פתוח; ה( תוםפת אגף
חדש בן  19קומות מגורים 122 ,יח״ד ,מעל קומה מםחרית
וקומת משרדים; ו( קביעת הוראות להקמת מרתפי חניה
תת־קרקעית; ז( קביעת זכות מעבר לציבור ,ולרכב להולכי
רגל ,בתחום ביטול דרך קיימת.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רצ ,78/6/1/ה ת ח ד ש ו ת
עירונית בשכונת אלקלעי ,ראשון לציון״ ,שינוי לתכניות
רצ ,1/1/רצ ,1/110/רצ ,2000/רצ.48/6/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,מתחם
אלקלעי ,הרחובות הגדוד העברי ,רמב״ם ,ירושלים ,בלפור
— גוש  ,3930חלקות  52—47במלואן ,ח״ח  ;438גוש ,3931
חלקות  59 ,58 ,41 ,40,9—2במלואן ,ח״ח .57 ,11 ,10
מטרת התכנית :התחדשות עירונית בשכונת אלקלעי על
ידי :א( קביעת אזור מגורים מיוחד ,שטח ציבורי פתוח
ושטח לבניני ציבור; ב( קביעת הוראות להכנת תכנית
איחוד וחלוקה ללא הםכמת הבעלים; ג( הרחבת דרכים
קיימות; ד( קביעת הוראות וזכויות בניה לייעודי הקרקע;
ה( קביעת הוראות להריםת מבנים קיימים; ו( קביעת
הוראות למתן זיקת הנאה למעבר לרכב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי םעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרםומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרםומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד׳ הרצל  ,91רמלה ,72430
טל׳  .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,רח׳ הכרמל  ,20ראשון
לציון  ,75264טל׳ .03—9547577
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מםתמכת.
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמםרת בזה הודעה ,בהתאם לםעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ רח/800/ב ,35/שינוי ממגורים ב׳ ל־ג׳ ,הגדלת מםפר יח״ד
ומםפר הקומות ,תוםפת אחוזי בניה לשטח העיקרי״ ,שינוי
לתכניות רח/800/ב ,רח/2000/י.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ בני
מ ש ה  — 4גוש  ,3701חלקה  669במלואה.
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מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים בי לאזור
מגורים גי; ב( הגדלת מספר יחידות הדיור מ־ 6יחידות למגרש
ל־ 9יחידות למגרש; ג( הגדלת מספר הקומות מ־ 4קומות על
עמודים ל־ 5קומות על עמודים; ג( תוספת אחוזי בניה לשטח
העיקרי מ־ 110%ל־.140%
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס״ו ,עמי .3576
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  ,08-9788444וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רחי ביל״ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מזרח השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מ ש /
 ,211/1/7שינוי קו בנין בחזית המזרחית ובדרומית ,בקומת קרקע
תוספת מבניה קלה לחניה ולאחסנה בלבד״ ,שינוי לתכניות
מש ,0/1/7/מש.1103/1/7/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה  -גוש ,7863
ח״ח  ;41מגרש  10בהתאם לתכנית לי מש.1103/1/7/
מטרת התכנית :א( שינוי קו בנין בחזית המזרחית מ־ 3מי
ל־ 0מי ,ושינוי קו בנין בחזית הדרומית מ־ 3מי ל־ 0מי ,בקומת
קרקע בלבד התוספת תהיה מבניה קלה ,לחניה ולאחסנה
בלבד; ב( הגדלת אחוזי הבניה בקומת קרקע ל־ 45%במקום
 ,30%בקומה אי מ־ 30%ל־ ,35%ובקומה בי מ־ 30%ל־,35%
סך ה כ ל  115%במקום  90%בכל הקומות; ג( קביעת הוראות
והגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון ,קלנסווה .42837
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי בר ,312/הרחבת קיבוץ חפץ חיים ,החלקות החקלאיות״,
שינוי לתכנית משמ.74/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ חפץ חיים ,שכי
גני טל ,החלקות החקלאיות  -גוש  ,5446חלקה  12במלואה,
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ח״ח  ;14 ,15 ,11גוש  ,5447ח״ח  ;2גוש  ,5448חלקה  2במלואה;
גוש  ,5449ח״ח  ;8 ,6גוש  ,5450חלקות  6—4במלואן ,ח״ח .8 ,7
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לשטחים חקלאיים
המיועדים בעבור מפוני גוש קטיף ותושבי קיבוץ חפץ חיים
ביישוב חפץ חיים על ידי :א( שינוי ייעוד משטח למגורים אי
לשטח חקלאי ומשטח חקלאי לחקלאי מיוחד אי; ב( קביעת
תכליות ,שימושים ,זכויות והוראות בניה למבנים חקלאיים
בשטחים חקלאיים קיימים; ג( קביעת הוראות לפיתוח השטח,
כולל תשתיות לשירותים כגון :דרכים ,ניקוז ,תקשורת ,חשמל
וכוי ,קביעת תנאים למתן היתרי בניה; ד( קביעת הנחיות
סביבתיות; ה( התוויית פרוזדור לתשתיות )לקו מתח עליון קיים
להעתקה(; ו( הקלה בקו בנין לדרך מסי  7מ־ 150מ׳ ל 75-מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5546התשס״ו ,עמי .5967
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה  ,72450טלי
 ,08 — 9788444וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,גבעת ברנר  ,60948וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדות תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/505/1/1/ב ,הגדלת
אחוזי בניה בתחום מגרשי מגורים צמודי קרקע ,קביעת
תנאים והוראות לבניה״ ,שינוי לתכניות הצ ,122/ה צ  /ב מ /
.505/1/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה ,רחי
המייסדים  — 55גוש  ,8015ח״ח  ;52 ,2מגרשים ,68—55
בהתאם לתכנית הצ/במ.505/1/1/
מטרת התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה בתחום מגרשי
מגורים צמודי קרקע מ־ 40%ל־ ;46%ב( קביעת תנאים
והוראות לבניה.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי הצ ,5/1/10/שינוי בשיעור
התכסית לשטח עיקרי עד ל־ 120מ״ר ,הגדלת שטח הבניה
העיקרי ל־ 180מ״ר״ ,שינוי לתכניות צש/במ/500/22/1/ג,
צש/במ.500/22/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן ,רחי ההדרים
 — 105גוש  ,7884ח״ח  ;5 ,2מגרש 1075ב בהתאם לתכנית
צש/במ.500/22/1/
מטרת התכנית :א( שינוי בשיעור התכסית לשטח עיקרי
עד ל־ 120מ״ר; ב( הגדלת שטח הבניה העיקרי ל־ 180מ״ר
במקום  150מ״ר; ג( הגדלת שטחי השירות; ד( שינוי קווי
בנין :צדדי מ־ 5מי למרחקים המצוינים בתשריט ,אחורי
מ־ 10מי ל־ 8.50מי; ה( קירוי מרפסות בגגות רעפים;
ו( קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
ילקוט הפרסומים  ,5595י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שדי הרצל  ,91רמלה ,72430
טלי  .08—9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום נתניה
.42504
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
וי בתשרי התשס״ז ) 28בספטמבר (2006
שוקי אמרני
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ ,16126/שינוי מאזור
מגורים בי לאזור מגורים מיוחד ,נצרת״ ,שינוי לתכנית ג.7117/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,16561
ח״ח .6
מטרת התכנית :א( מתן לגיטימציה למבנה קיים; ב( הגדלת
אחוזי בניה ,שינוי בתכסית קרקע וגובה.
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 ה ה ו ד ע ה 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 נצרת ,נצרת ,טלי .04—6459200
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג ,8954/שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים אי ,שינוי
לתכנית מיתאר ,נצרת״ ,שינוי לתכניות ג ,2634/ג.11810/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,16577
ח״ח  ;7גוש  ,16579חלקה  2במלואה ,ח״ח  ;35 ,7 ,3 ,1גוש ,16580
ח״ח .2
מטרת התכנית :א( תכנון שכונת מגורים בת  62יח״ד
וחלוקה מנחה למגרשי בניה; ב( שינוי ייעוד הקרקע מאזור
חקלאי ואזור בניה מוצע לפי ג 2634/וג 11810/לאזור מגורים אי,
וחלוקה מנחה למגרשי בניה ,וקביעת הוראות וזכויות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.9.2005ובילקוט הפרסומים  ,5453התשס״ו ,עמי .271
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי  ,04—6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ג ,15225/שינוי בהוראות וזכויות
בניה ,נצרת״ ,שינוי לתכניות ג ,2634/ג.12868/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,16578
ח״ח .12
מטרת התכנית :א( שינוי בהוראות וזכויות בניה למתן
לגיטימציה למבנה קיים; ב( שינוי בקווי בנין והגדלת
אחוזי בניה; ג( הגדלה במספר קומות ומספר יח״ד ותכסית;
ד( שינוי בהוראות וזכויות בניה; ה( הסדרת מקומות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,19.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5511התשס״ו ,עמי .2403
) (2״תכנית מפורטת מסי גנ ,15588/שינוי בהוראות וזכויות
בניה ,והוספת שימוש מסחרי״ ,שינוי לתכניות ג,3767/
ג.11437/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת — גוש ,16532
ח״ח .222
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד ממגורים אי למגורים משולב
עם מסחר ומלאכה )להלן — אזור מגורים מסחר ומלאכה(;
ב( שינוי קווי בנין וקביעת הוראות בניה למתן לגיטימציה
למתחם משולב קיים של הייעודים הנ״ל במגרש ,222/1
חלקה  222בגוש  ;16532ג( שינוי ייעוד מאזור מגורים אי
לאזור מגורים ,מסחר ומלאכה; ד( שינוי קווי בנין וקביעת
הוראות בניה למתן לגיטימציה לבנין קיים; ה( הסדרת
מקומות חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5526התשס״ו ,עמי .3159
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת ,נצרת ,טלי  ,04—6459200וכל מעוניין רשאי לעיין
בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גנ ,15584/עצמון — כסולות ,נצרת עילית״ ,שינוי לתכנית
ג.4560/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת עילית — גוש
 ,17735חלקה  28במלואה ,ח״ח .59 ,56 ,54
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מטרת התכנית :א( בניית מבנה מסחר ומשרדים; ב( שינוי
ייעוד ממבנה משולב מסחרי ,משרדים ומגורים למבנה מסחרי
ומשרדים; ג( קביעת הוראות בניה בתכנית ,כולל זכויות בניה
והנחיות בינוי ועיצוב אדריכליים; ד( קביעת הוראות לפיתוח
השטח ,כולל דרכים ,תשתיות ושירותים.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5511התשס״ו ,עמי .2404
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת עילית ,נצרת עילית ,טלי  ,04-6478828וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחבי תכנון מקומיים מרום הגליל ,צפת ,הגליל העליון
ואצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג ,13872/יער ביריה וגן לאומי נחל דלתון״ ,שינוי לתכניות ,552
ג ,552/ג ,5626/ג ,4175/גנ.400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפת ,ראש פינה
וחצור הגלילית  -גושים ,13753 ,13751 ,13748 ,13745
 14433 ,14033 ,14031 ,13883 ,13881 ,13862בשלמותם;
גוש  ,13082חלקה  16במלואה ,ח״ח ;14 ,13 ,10 ,9 ,5 ,2 ,1
גוש  ,13098חלקות  21,18-11,9-5במלואן ,ח״ח ;20,19 ,10,4-1
גוש  ,13099חלקות  33 ,31במלואן ,ח״ח ,34 ,32 ,30-23 ,16
 ;39 ,38גוש  ,13100ח״ח  ;1גוש  ,13601ח״ח  ;30גוש ,13675
חלקה  370במלואה; גוש  ,13681ח״ח  ;2גוש  ,13747חלקות ,1
 38-35 ,30-24 ,22 ,18 ,6-4 ,2במלואן ,ח״ח ,17-15 ,11 ,9-7 ,3
 ;41-39 ,34-31 ,23 ,21-19גוש  ,13749חלקות 19 ,16-14 ,11-1
במלואן ,ח״ח  ;18 ,17 ,13 ,12גוש  ,13750חלקות ,29 ,25-23 ,4-1
 40 ,37 ,36 ,34-31במלואן ,ח״ח ,22-18 ,16 ,15 ,12 ,11 ,9-7 ,5
 ;39 ,38 ,35 ,30 ,28 ,26גוש  ,13752חלקות  15-9 ,7-5 ,2במלואן,
ח״ח  ;8 ,4 ,3 ,1גוש  ,13754חלקות  24 ,22-18 ,7-4 ,2במלואן,
ח״ח  ;23 ,14 ,10-8 ,3 ,1גוש  ,13838חלקות ,17 ,16 ,10-6 ,4-1
 50-19במלואן ,ח״ח  ;53,52 ,18 ,15 ,13-11,5גוש  ,13839חלקות
 80 ,57 ,56 ,53 ,51-9 ,6-1במלואן ,ח״ח ;79 - 58 ,55 ,54 ,52 ,8 ,7
גוש  ,13840חלקות ,62 ,57-54,51,50,48-32 ,30-17,12-9 ,6-1
 78 ,76-72 ,69 ,68 ,65 ,63במלואן ,ח״ח ,52 ,49 ,31 ,16-13 ,8 ,7
 ;82 ,79 ,77 ,71 ,67 ,66 ,61 ,59 ,58 ,53גוש  ,13841ח״ח ;98 ,97 ,87
גוש  ,13843חלקות 131 ,130 ,128 ,127 ,30-23 ,18 ,17 ,7-2
במלואן ,ח״ח ,117 ,54 ,52 ,51 ,46 ,44 ,43 ,32 ,31 ,22 ,19 ,16-8 ,1
 ;134 ,133 ,129 ,126 ,124 ,123גוש  ,13861חלקה  2במלואה ,ח״ח ;1
גוש  ,13864חלקה  91במלואה ,ח״ח  ;92 ,87-82 ,3גוש ,13865
חלקה  4במלואה ,ח״ח  ;33 ,8-5גוש  ,13874חלקות  4-2במלואן,
ח״ח  ;1גוש  ,13875ח״ח  ;32 ,7 ,6 ,1גוש  ,13876ח״ח ;115-111 ,9
גוש  ,13877חלקות  52-50במלואן ,ח״ח ,36 ,32 ,28 ,25-23
 ;49-46גוש  ,13878חלקות ,53-41 ,39,38 ,34-29,27-14,12,11
 73-61 ,59 ,58במלואן ,ח״ח ,75 ,60 ,40 ,37 ,35 ,28 ,13 ,10 ,8 ,3
 ;76גוש  ,13879חלקות ,116 ,115 ,95 ,89 ,88 ,83-78 ,75 ,73 ,71
 125 ,118במלואן ,ח״ח ,94-90 ,87-84 ,77 ,76 ,74 ,72 ,70 ,68 ,67
 ;126 ,96גוש  ,13882חלקות  81-67 ,63-1במלואן ,ח״ח ;66-64
גוש  ,13884חלקות ,121-118 ,99-95 ,91 ,90 ,88-77 ,71 ,69-1
 125 ,123במלואן ,ח״ח ,122 ,117 ,103-100 ,94 ,93 ,76 ,75 ,70
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 ;124גוש  ,13885חלקות  87 ,86 ,82-73 ,71-22 ,17-1במלואן,
ח״ח  ;85-83 ,72 ,21-18גוש  ,13886חלקות  19 ,1במלואן,
ח״ח  ;20 ,18 ,5 ,2גוש  ,13888חלקות 65-58 ,56-53 ,29 ,8-1
במלואן ,ח״ח ,48-46 ,42 ,39 ,32 ,30 ,28 ,27 ,24 ,13 ,12 ,10 ,9
 ;139 ,137 ,136 ,107 ,68 ,66 ,57 ,52גוש  ,13917חלקה  4במלואה,
ח״ח  ;7-5 ,3 ,2גוש  ,13918ח״ח ;28-23 ,19 ,18 ,7-5 ,3-1
גוש  ,13919חלקות  70-68 ,66 ,44-41במלואן ,ח״ח ,40-30 ,9 ,5
 ;82 ,81 ,78 ,77 ,75 ,73 ,72 ,67 ,50-45גוש  ,13920חלקות 35-6
במלואן ,ח״ח  ;36,5-2גוש  ,13921חלקות  21,19-17,15במלואן,
ח״ח  ;22 ,20,16,13-11גוש  ,14032חלקות  7,3,1במלואן ,ח״ח ,2
 ;11 ,10 ,6 ,4גוש  ,14034חלקות  19 ,17 ,16 ,11-2במלואן ,ח״ח ,1
 ;20 ,18 ,15-12גוש  ,14043ח״ח ,106 ,105 ,103 ,95-91 ,89 ,64
 ;118-112,110-108גוש  ,14045חלקה  17במלואה ,ח״ח ,7,6,4,1
 ;19 ,18 ,16-9גוש  ,14046חלקות  78 ,76-63,49 ,47-41במלואן,
ח״ח  ;77 ,62-60 ,50 ,48 ,40 ,39 ,1גוש  ,14047חלקות ,41 ,40 ,3 ,2
 44,43במלואן; גוש  ,14048חלקות  21-14 ,11-2במלואן ,ח״ח ,1
 ;13גוש  ,14049ח״ח  ;67-64 ,60-58גוש  ,14061ח״ח  ;8-6גוש
 ,14062ח״ח  ;20גוש  ,14063ח״ח  ;15 ,9גוש  ,14064ח״ח  ;1גוש
 ,14065חלקה  3במלואה ,ח״ח  ;2 ,1גוש  ,14066ח״ח  ;1גוש ,14070
חלקה  3במלואה ,ח״ח  ;8 ,7 ,2גוש  ,14419ח״ח ;20 ,17 ,16 ,13 ,2
גוש  ,14420ח״ח  ;4 ,3גוש  ,14421ח״ח  ;2גוש  ,14422ח״ח ,1
 ;11 ,8-5 ,2גוש  ,14423חלקות  22-18 ,15 ,14 ,12-1במלואן,
ח״ח  ;17 ,16 ,13גוש  ,14424חלקות ,20 ,18-15 ,13 ,9-1
 21במלואן ,ח״ח  ;19 ,14 ,12-10גוש  ,14425חלקות 6-3 ,1
במלואן ,ח״ח  ;2גוש  ,14426חלקות  6-2במלואן ,ח״ח  ;1גוש
 ,14431ח״ח  ;7-5 ,1גוש  ,14432חלקות  6-2במלואן ,ח״ח ;7 ,1
גוש  ,14434חלקות  19-12 ,9-1במלואן ,ח״ח .11 ,10
מטרת התכנית :א( דיוק ופירוט שטחים לפי תמ״א 22
לשטחי יער; ב( ייעוד שטחי יער נטע אדם קיים ויער פארק מוצע,
נוסף על אלה המאושרים לפי תמ״א  ;22ג( ייעוד שטחים ליער
בר־קיימא ,לשימוש רב־תכליתי לרווחת הציבור; ד( הגדרת
מוקדים ודרכים לפיתוח נופש ותיירות בשטחי היער ,שימור
ופיתוח אתרים ביער ,מעיינות ,אתרים ארכיאולוגיים ,קברי
צדיקים ,חניונים ,תצפיות; ה( ייעוד שטחים וקביעת גבולות
מדויקים לגן לאומי נחל דלתון לפי תמ״א  ;8ו( ייעוד שטח יער
נטע אדם לשיקום אתר ,סילוק פסולת תנאים  -לאחר סגירתו;
ז( קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע; ח( קביעת
הוראות למתן היתרי בניה  -היקף בניה מותר במוקדי
הפיתוח; ט( שינוי יער נטע אדם בפועל ,המוגדר כשטח
שמורת טבע ,שמורת נוף ,שמורת נוף חקלאי לשטח יער נטע
אדם קיים; י( שינוי שטח פתוח המוגדר כשטח בית קברות
לשטח יער פארק מוצע; יא( שינוי שטח פתוח המוגדר כשטח
חקלאי ליער פארק מוצע; יב( שינוי שטח המוגדר בתמ״א 8
כגן לאומי לשטח שמורת טבע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5471התשס״ו ,עמי .929
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04-6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מרום הגליל ,מירון  ,13910טלי  ,04-6919806ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת ,רחי ירושלים  ,7צפת,
טלי  ,04-6927467ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית ,טלי ¬6800077
 ,04וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מרחבי תכנון מקומיים הגליל העליון ואצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה הגליל העליון ואצבע הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מסי ג ,13121/דרך מסי  (90) 669צומת כפר יובל
 מטולה״ ,שינוי לתכניות משצ ,10/ג ,2448/ג ,10472/ג,8260/ג ,8763/ג ,398/ג.776/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטולה ,צומת
כפר י ו ב ל  -מ ט ו ל ה  -גוש  ,13203ח״ח  ;7 ,6 ,3 ,2גוש ,13204
ח״ח  ;5-3גוש  ,13208ח״ח ;22 ,21 ,19-17 ,15 ,14 ,12 ,10-3
גוש  ,13209חלקות  20,6,2במלואן ,ח״ח ,18,15-13,11-7,5,4,1
 ;43 ,36 ,35 ,33 ,30-24 ,22 ,21 ,19גוש  ,13210חלקה  43במלואה,
ח״ח  ;48 ,40 ,26גוש  ,13211ח״ח ;62 ,36 ,24 ,20-14 ,6 ,3 ,2
גוש  ,13214ח״ח  ;21 ,19 ,16גוש  ,13460ח״ח ,109 ,107 ,103 ,6 ,5
.168 ,167 ,163 ,162 ,160 ,132 ,130 ,127 ,119 ,118 ,116
מטרת התכנית :א( סלילת דרך אזורית ,שמטרותיה:
שיפור תוואי ומתן קשר ונגישות ליישובים ,למערכות תשתית
)קיימות/מתוכננות( ולשטחים חקלאיים לאורך התוואי;
ב( שינוי ייעודי קרקע קיימים לדרך.
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 ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה ,12100
ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל,
חצור הגלילית ,טלי .04-6800077
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית הכרם מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג,16238/
הרחבת יישוב נחף לכיוון צפון־מערב 109 ,יחידות דיור״,
שינוי לתכנית ג.6775/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחף  -גוש ,19118
חלקות  90 ,66-55 ,53 ,52 ,22-19 ,17-15במלואן ,ח״ח ,18 ,13 ,9
 ;88 ,68 ,67 ,54 ,51 ,50 ,26 ,24גוש  ,19119ח״ח  ;107גוש ,19131
ח״ח  ;49 ,36 ,35 ,22 ,21 ,2גוש  ,19133ח״ח .39 ,36
מטרת התכנית :א( הקמת שכונת מגורים בת  109יח״ד;
ב( שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ואחרים; ג( התוויית
דרכים והקצאות משטחי חניה; ד( הקצאת שצ״פים; ה( הגדלת
אזור למבנה ציבורי; ו( תכנון איחוד וחלוקת מגרשים לבניה
בחלקות מסי .18 ,13 ,9
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה
המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,כרמיאל,
טלי .04—9580693
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג,15652/
רה—תכנון בגושים  10262ו־ ,10280שפרעם״ ,שינוי לתכניות
ג ,10567/ג ,11383/ג ,13596/ג.14529/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם — גוש
 ,10262חלקות  53—42 ,32במלואן ,ח״ח ;41,40 ,34 ,33,31 ,30,10
גוש  ,10280ח״ח .81 ,42 ,41 ,38 ,37 ,33 ,2 ,1
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע ותיקון מערכת
הדרכים; ב( תיקון מערכת הדרכים; ג( ה צ ע ת דרך ,שינוי בתוואי
דרך; ד( שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור למגורים גי; ה( שינוי
ייעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טלי .04—9502017
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג ,14329/שינוי תוואי דרכים מסי  ,73 ,42 ,3שפרעם״ ,שינוי
לתכניות ג ,10664/ג ,12041/ג.14570/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם ,רחי שפרעם
— גוש  ,10276חלקה  22במלואה ,ח״ח .27—23 ,21 ,14
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מטרת התכנית :שינוי תוואי דרך מסי  72ו ה צ ע ת דרך גישה
משולבת.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.10.2005ובילקוט הפרסומים  ,5452התשס״ו ,עמי .232
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טלי  ,04—9502017וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי גנ ,15253/הגדלת אחוזי בניה והקטנת
קווי בנין ,כפר מנדא״ ,שינוי לתכניות ג ,7676/ג.12786/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מ נ ד א — גוש
 ,17571ח״ח .64
מטרת התכנית :א( הגדלת אחוזי בניה מ־ 144%ל־;180%
ב( הגדלת כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ ;60%ג( הקטנת קווי בנין
לפי קו בנין שמופיע בתשריט ייעודי קרקע.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5507התשס״ו ,עמי .2306
) (2״תכנית מפורטת מסי גנ ,15402/הגדלת אחוזי בניה ,כיסוי
קרקע והקטנת קווי בנין ,כפר מנדא״ ,שינוי לתכנית
ג.7676/
מטרת בתכנית
ח״ח .15 ,8

ומקומם:

כפר

מנדא —

גוש ,17573

מטרת התכנית :א( שינוי אחוזי בניה מ־144%
ל־ ;170%ב( הגדלת כיסוי קרקע מ־ 36%ל־ ;52%ג( הקטנת
קווי בנין :קדמי )מערב( מ־ 3מי ל־ 0מי ,צדדי דרומי לפי
קונטור של המבנה הקיים המופיע בתשריט; צדדי צפוני
 0מי לפי קונטור של המבנה הקיים המופיע בתשריט.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5507התשס״ו ,עמי .2306
) (3״תכנית מפורטת מסי גנ ,15513/הגדלת אחוזי בניה ,קומות,
כיסוי קרקע והקטנת קווי בנין״ ,שינוי לתכניות ג,10789/
ג ,7025/ג.9915/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם — גוש ,10286
ח״ח .26 ,25
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים לאזור
מגורים משולב במסחר; ב( קביעת הוראות בניה )קווי בנין,
מספר קומות ,צפיפות ,אחוזי בניה(.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5507התשס״ו ,עמי .2306
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טלי  ,04—9502017וכל מעוניין
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רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג ,15954/בריכת
מגן שאול  ,2מערבית לגן—נר״ ,שינוי לתכנית ג/במ.31/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גן נר )גבורים( — גוש
 ,20856ח״ח  ;56 ,51 ,47—45 ,1גוש  ,20970ח״ח .147
מטרת התכנית :א( הקצאת שטח בעבור מיתקן הנדסי
של חבי מקורות; ב( שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח
למיתקנים הנדסיים; ג( קביעת הוראות למתן היתרי בניה
בתחום התכנית; ד( קביעת הוראות לחלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה 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 הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד(,
טלי .04—6533237
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגלבוע

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג ,14405/שינוי ייעוד מחקלאי למבני משק ,כפר יחזקאל״ ,שינוי
לתכניות ג ,8184/ג.1760/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יחזקאל — גוש
 ,20593ח״ח .59 ,58 ,56 ,36 ,31 ,30 ,27 ,26
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח למבני
משק להקמת רפת משותפת ולול ,כבית אימון לעופות ,לולים
למטילות ופטימים; ב( קביעת הנחיות והוראות למתן היתר
בניה; ג( קביעת הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5507התשס״ו ,עמי .2307
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טלי  ,04—6533237וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג,15418/
תכנית מיתאר — כפר דחי״ ,שינוי לתכניות ג ,474/ג,8715/
ג ,10721/ג ,12567/ג.13119/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר דחי — גוש
 ,17205ח״ח  ;17 ,12 ,11גוש  ,17207ח״ח  ;32 ,8 ,5גוש ,17230
חלקות  17 ,15—3 ,1במלואן ,ח״ח  ;16 ,2גוש  ,17234ח״ח ,55 ,4
 ;56גוש  ,17235חלקות  14 ,5—3במלואן ,ח״ח ,17 ,13 ,9—7 ,2 ,1
 ;18גוש  ,17236חלקה  7במלואה ,ח״ח  ;15 ,8 ,3 ,1גוש ,17240
חלקות  17—1במלואן.
מטרת התכנית :א( החלת תכנית מיתאר כוללת על היישוב,
המסתמכת על גבול שיפוט בתוקף; ב( הסדרת מערכת הדרכים
הראשית בכפר לכלי רכב ולהולכי רגל ,ומערכת שטחי ציבור
בנויים ופיתוחם; ג( הגדרת ייעודי קרקע ביישוב ,שטחי מגורים,
דרכים ושטחים לצורכי ציבור ותשתיות; ד( פריסת שטחי בניה
למגורים וצורכי ציבור בתחום התכנית ,והתוויית דרכים;
ה( שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי ושטח מגורים בתחום
בניה לשטח למגורים ,לדרכים ,למבני ציבור ולשצ״פ; ו( קביעת
זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית; ז( קביעת
הוראות לביצוע התכנית והוראות למתן היתר בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טלי
.04—6772333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מסי ג ,15186/אתר סילוק פסולת ,כפר
תבור״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור — גוש
 ,17002ח״ח  ;41—38גוש  ,17003ח״ח .11
מטרת התכנית :א( שיקום מחצבה נטושה על ידי יצירת
מסגרת תכנונית לתקופה של  10שנים למילוי המחצבה
בפסולת יבשה; ב( שינוי ייעוד הקרקע בחלק מהשטח
בלבד מאתר איסוף אשפה ופסולת לשטח המיועד להקמת
אתר לסילוק פסולת יבשה כולל כל התשתיות הנדרשות;

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

ג( פירוט הדרישות התכנוניות להקמה והפעלה של האס״פ
ולמניעת השפעות סביבתיות ותברואתיות שליליות;
ד( פירוט הדרישות לשיקום נופי וסביבתי של האתר לאחר
סיום ההטמנה שבו.
) (2״תכנית מפורטת מסי גנ ,15882/תיקון גבולות מגרשים
עם דרכים גובלות ,ואדי חמאם״ ,שינוי לתכניות ג,5278/
ג.7763/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל ארבל — גוש
 ,15465חלקות  46 ,45 ,43 ,42במלואן ,ח״ח .159 ,157 ,44
מטרת התכנית :א( תיקון גבולות מגרשים (43) 42 ,(46) 45
עם דרכים גובלות; ב( ה ת א מ ת תוואי מעבר להולכי רגל
למצב הקיים בשטח; ג( שינוי בגבולות קרקע בתחום
התכנית והתאמה למצב קיים.
) (3״תכנית מפורטת מסי גנ ,15964/שינוי ייעוד מדרך קיימת
למגורים ודרך משולבת ,כפר תבור״ ,שינוי לתכנית
ג.13119/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור מ ו ע צ ה
אזורית בוסתאן אלמרגי ,נין — גוש  ,17200חלקה  7במלואה,
ח״ח .28 ,8
מטרת התכנית :א( ביטול קטע מדרך מאושרת ושינוי בקווי
בנין מאושרים ,כדי להגדיל רוחב מגרשים בצדה הדרומי
של החלקה ,אשר רוחבם לפי תכנית בתוקף לא מאפשר
ניצול בניה לצורכי מגורים כולל חלוקה למגרשים;
ב( קביעת זכויות ומגבלות בניה בתחום תכנית המגרש;
ג( קביעת שטח למגורים; ד( קביעת תוואי דרך משולבת;
ה( קביעת שטח ציבורי פתוח; ו( קביעת הנחיות בניה
בתחום התכנית; ז( הסדרת מערכת דרכים לכלי רכב
והולכי רגל בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור ,טלי
.04—6772333
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ג ,14058/שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי ללול פטם
עופות — מערבית לירכא״ ,שינוי לתמ״א .31
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירכא — גוש ,18888
ח״ח .19
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד שטח של שני דונם משטח
חקלאי לשטח חקלאי מיוחד; ב( קביעת התכליות המותרות
לכל ייעוד קרקע; ג( קביעת הוראות בניה; ד( קביעת הנחיות
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בינוי ועיצוב אדריכלי; ה( קביעת השלבים וההתניות לביצוע;
ו( קביעת הנחיות סביבתיות.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5480התשס״ו ,עמי .1220
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,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 הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג,14385/
תכנית מיתאר רמות נפתלי״ ,שינוי לתכניות ג ,7576/ג,8982/
גע/מק ,042/ג ,12631/גע/מק ,105/גע/מק ,008/ג.4931/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמות נפתלי — גוש
 ,13655חלקות  ;124—2גוש  ,13656ח״ח ,50 ,44 ,41 ,15 ,14 ,12 ,9
.51
מטרת התכנית (1 :הגדלת מספר מגרשי המגורים )הנחלות(
ביישוב עד ל־ 115נחלות ,בהתאם לפרוגרמה מאושרת;
 (2פיתוח רמות נפתלי באמצעות הגדלת האוכלוסיה ,פיתוח
וגיוון הבסיס הכלכלי וחיזוק התשתיות תוך שמירה על האופי
הכפרי ושילוב עם הסביבה ,ברוח תכניתה של הרשות לתכנון
ופיתוח החקלאות ,התיישבות והכפר ,רמות נפתלי — כפר ,2000
על ידי :א( הגדלת מספר מגרשי המגורים במושב; ב( הגדלת
אחוזי הבניה למגורים; ג( תוספת יחידת מגורים למגרש;
ד( קביעת הוראות להקמת יחידות נופש ועסקים קטנים באזורי
המגורים; ה( ה ת א מ ת שטח ציבורי ליישוב בגודל של עד
 300משפחות; ו( הסדרת מערכת הדרכים ביישוב והתאמתה
לשכונות הקהילתיות המתוכננות; ז( הסדרת אזור חניה לבית
העלמין; ח( קביעת שטחים למיתקנים טכניים ולמקלטים לפי
מ צ ב קיים ומתוכנן; ט( קביעת הוראות למתן היתרי בניה לכל
אחת מהתכליות; י( חלוקת מגרשי המגורים לאזור מגורים
ואזור תעסוקה משקית.
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 ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה .12100
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג ,15136/ייעוד
שטח ללולים ,אליפלט״ ,שינוי לתכנית ג.10059/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אליפלט — גוש ,13555
ח״ח  ;5,1גוש  ,13557ח״ח .2
מטרת התכנית :א( הקמת חוות לולים; ב( שינוי ייעוד
משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד; ג( קביעת הוראות לפיתוח
למתן היתרי בניה; ד( התוויית דרך חקלאית מיוחדת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה א ת ע צ מ ו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  .04—6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה
המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה .12100
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג ,12086/שמורת טבע הר עמיעד ,אם החיטה״ ,שינוי לתכנית
ג.5698/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מערבית לכביש
עמיעד ראש פינה ,נצ״מ —  — 2000000/259500גוש ,13734
חלקות  2 ,1במלואן; גוש  ,13735חלקה  2במלואה ,ח״ח ;1
גוש  ,13925ח״ח  ;1גוש  ,13931ח״ח .7 ,5 ,4 ,2 ,1
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשמורת
טבע; ב( ייעוד השטח לשמורת טבע; ג( פירוט שטחים לפי
תמ״א  22לשטחי יער וסוגיו; ד( שמירה על החי ,הצומח והדומם
במצבם הטבעי ,בשטח שייעודו שמורת טבע; ה( קביעת
התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.10.2004ובילקוט הפרסומים  ,5347התשס״ה ,עמי .685
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 העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מ ע ל ה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה החרמון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ15469/״ ,שינוי
לתכניות ג 5867/וג.12239/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
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ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מסעדה.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד קרקע משטח מבני
ציבורי לשטח מגורים ,קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה 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 מ ע ל ה החרמון ,מסעדה  ,12439טלי
.04-6981677
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג,14718/
הסדרת מגרשים במרכז היישוב ,גבעת אלה״ ,שינוי לתכנית
ג.4720/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת אלה  -גוש
 ,17488ח״ח  ;60 ,3גוש  ,17490ח״ח  ;89גוש  ,17836חלקות ,4
 187 ,179 ,63- 45במלואן ,ח״ח  ;192 ,182גוש  ,17837חלקות ,9-3
 85 ,47 ,41-35במלואן ,ח״ח  ;94 ,92 ,91גוש  ,17838חלקות ,23-6
 30 ,26 ,25במלואן ,ח״ח .33-31 ,29 ,28 ,24
מטרת התכנית :א( תכנון מפורט לשטחים בלתי מתוכננים
שנכללו בתחום תכנית ג 4720/והוגדרו כשטחים שייעודם
ייקבע בעתיד; ב( שינוי משטחים לתכנון בעתיד למגורים,
לדרכים ולשצ״פ; ג( שינוי משטחים חקלאיים למגורים ,לשצ״פ
ולדרכים; ד( שינוי משטח פרטי פתוח לשצ״פ ,לשטח ספורט,
למבני ציבור ולמגורים; ה( שינוי משטח למבני ציבור לשצ״פ;
ז( קביעת הוראות בניה למגורים ,למבני ציבור ,לשטחי ספורט
ולדרכים באזורים שבהם מותרת הבניה; ח( קביעת הוראות
לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ,עפולה ,18120
טלי .04-6520038
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר דחיית תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר דחיית ״תכנית מפורטת מסי
ג ,6693/גבעת אלה״ ,שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה
בעיתונים ביום  14.1.1990ובילקוט הפרסומים  ,3744התש״ן,
עמי .9999
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת אלה — גוש
 ,17488חלקות  12 ,2 ,1במלואן ,ח״ח  ;54 ,17 ,14 ,4גוש ,17489
חלקה  38במלואה; גוש  ,17490ח״ח  ;42 ,10גוש  ,17491ח״ח ,25
.45
מטרת התכנית :א( תכנון מפורט לשטחים בלתי מתוכננים
שנכללו בתחום תכנית  ,4720גבעת אלה ,והוגדרו כשטחים
שייעודם ייקבע בעתיד; ב( תכנון מפורט לשטחים שנוספו
לתחום היישוב; ג( קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים
שונים בתחום התכנית; ד( התוויית רשת הדרכים למיניהן,
סיווגן וביטול הגדרות דרך קיימות; ה( קביעת הוראות בניה
שוות המסדירות מבני מגורים ,מבני ציבור ,מבני משק ,מבני
מלאכה ,תעשיה ואחסנה באזורים שבהם מותרת הבניה;
ו( קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים; ז( קביעת תנאים ומתן הנחיות ושלבי פיתוח
שיחייבו א ת מבצע התכנית; ח( קביעת אתר לבית עלמין.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טלי  ,04—6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי ג ,13623/שינוי בהוראות ובזכויות
בניה״ ,שינוי לתכנית ג.6659/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי — גוש
 ,11181חלקה  22במלואה.
מטרת התכנית :א( ה ת א מ ת מרווחי בניה לפי הקיים
בפועל; ב( הגדלת אחוזי בניה; ג( שינוי באחוזי הבניה;
ד( שינוי מרווחי בנין; ה( הוספת מקומות חניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.8.2003ובילקוט הפרסומים  ,5222התשס״ג ,עמי .4031
) (2״תכנית מפורטת מסי גנ ,15312/הצרה נקודתית של דרך,
כפר כנא״ ,שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא — גוש
 ,17392ח״ח .67 ,42 ,40 ,39
מטרת התכנית :א( הצרה נקודתית של דרך; ב( הצרת דרך
מסי  34ש ה ו צ ע בתכנית ג 8588/מעל לבנין קיים לפי היתר;
ג( שינוי ייעוד מדרך למגורים אי; ד( שינוי קווי בנין לבנין
קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5520התשס״ו ,עמי .2598
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) (3״תכנית מפורטת מסי גנ ,15387/הצרת דרך בהתאם לבתים
קיימים ,יפיע״ ,שינוי לתכניות ג ,9607/ג ,12248/ג.12762/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע — גוש ,16878
ח״ח  ;51 ,40 ,36גוש  ,16879ח״ח ,72 ,68 ,66 ,34—32 ,28 ,7 ,6
.94 ,93 ,73
מטרת התכנית :א( שינוי בתוואי דרך בשל בנינים קיימים
ושינוי קו בנין קדמי לבנינים קיימים; ב( שינוי ייעוד
ממגורים אי לדרך ומשטח למבני ציבור לדרך ומדרך לשטח
מגורים מסחר מעורב; ג( שינוי קו בנין לבנינים קיימים
למתן לגיטימציה לבניה קיימת שהקומות העליונות
שלהם חודרות מעל הדרך ואינן מפריעות לחניות.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5507התשס״ו ,עמי .2309
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רחי ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טלי  ,04—6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מ ע ל ה נפתלי

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
ג ,14846/שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ,פקיעין״,
שינוי לתכנית ג.4245/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פקיעין )בוקייעה(
— גוש  ,19090ח״ח .12 ,11
מטרת התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי ושצ״פ לאזור
מגורים אי ודרך ,קביעת הוראות בניה; ב( שינוי ייעוד קרקע
חקלאית ושצ״פ לאזור מגורים אי ודרך; ג( קביעת התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע; ד( קביעת הוראות בניה; ה( קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי; ו( קביעת השלבים וההתניות
לביצוע; ז( קביעת הנחיות סביבתיות.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5500התשס״ו ,עמי .2073
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טלי  ,04—6508555וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מעלה נפתלי ,רחי האורנים  ,1מעלות—תרשיחא ,טלי ,04—9978030
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרום הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג,13503/
הסתעפות דרכים  ,87/92צומת יהודיה״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צומת יהודיה,
הסתעפות דרכים  — 87/92גוש  ,20100ח״ח .29 ,28 ,7 ,6 ,3
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מטרת התכנית :א( שיפור ה צ ו מ ת והסדרת ההסתעפויות;
ב( ביצוע מעגל תנועה; ג( ייעוד השטחים המסומנים בצבע
אדום לדרך; ד( ייעוד השטח המתוחם באדום להקמת גשרים,
גשרונים ,תעלות ,גדרות ,קירות תומכים ,וכן לביצוע כל
עבודות החפירה ,מילוי והריסה הכרוכות בסלילת הדרך;
ה( סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טלי  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל ,מירון ,13910
טלי .04-6919806
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
וי בתשרי התשס״ז ) 28בספטמבר (2006
הרצל גדז
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אשקלון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי  ,100/147/03/4הגדלת
שטחים לבניני ציבור בשכונת אפרידר״ ,שינוי לתכניות
.90/147/03/4 ,88/147/03/4 ,21/165/03/4 ,11/147/03/4
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכי אפרידר,
רחי השייטת פינת רחי הטייסים  -גוש  ,1938ח״ח  ;144 ,98גוש
 ,1941חלקות  118 ,116 ,106 ,105 ,103 ,99במלואן ,ח״ח ,112 ,65
.117 ,115 ,113
מטרת התכנית :הגדלת שטחים לבניני ציבור על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים :א( שינוי ייעוד משצ״פ
לשטח לבניני ציבור; ב( קביעת הגבלות בניה וזכויות בניה;
ג( הגדרת קווי בנין; ד( הסדרת התנועה והחניות למגרשים;
ה( קביעת הנחיות לשימור ה ע צ י ם בתחום המגרשים המיועדים
לבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה
המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,רחי הגבורה  ,7אשקלון,
טלי .08-6792355
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מפורטת מסי  ,161/102/02/5הגדלת זכויות
בניה ברחי שלמה גורן  ,47באר שבע״ ,שינוי לתכניות
/5מק.81/102/02/5 ,2012/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נאות
לון ,רחי שלמה גורן  — 47גוש  ,38401חלקה  7במלואה,
ח״ח  ;60מגרש .7042

מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים למטרה
עיקרית בעבור דירות מסי  58/2ו־ ;58/3ב( הגדלת פתח
בחזית דרומית בדירה מסי ) 58/2הפיכת חלון לדלת(;
ג( קביעת קווי בנין בעבור סככה בדירה מסי ;58/3
ד( קביעת תנאים למתן היתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5542התשס״ו ,עמי .3834
) (5״תכנית מפורטת מסי  ,16/209/03/5שינוי בזכויות בניה ,רחי
רודנסקי ,שכי נווה מנחם ,באר שבע״ ,שינוי לתכניות /5במ/
/5 ,2/72במ.72/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נווה
מנחם ,רחי שמואל רודנסקי  - 118 ,29חלקי גושים ,38162
.38165

מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש
מסי  7042המיועד לאזור מגורים אי )חד־משפחתי עם
קיר משותף( מ־ 60%ל־ ,80%מתוכם :למטרות עיקריות:
מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים
מ־  40%ל־ ;60%למטרות שירות 30 + 20% :מ״ר )ללא
במגרשים מסי  A112 ,B29המיועדים לאזור מגורים
שינוי(; ב( שינוי קו בנין צדדי מ־ 3מי ל־ 2.80מי בהתאם
אי ונמצאים ברחי שמואל רודנסקי  ,118 ,29מ־ 151מ״ר
למבנה הקיים בשטח.
מ״ר במגרש  , 1 1 2מתוכם
ל ־ A 1 7 9
מ״ר במגרש , 2 9
ל ־ B 2 0 6
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
ל ־  1 8 3 1 3 0מ״ר ,במגרש ,29B
מ״ר
למטרות עיקריות מ־
 2.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5544התשס״ו ,עמי .3910
 1 1 2ו ל מ ט ר ו ת שירות מ־ 21מ״ר
,A
ל־ 156מ״ר במגרש
קניון
) (2״תכנית מפורטת ברמה מפורטת מסי
ה מ ג ר ש י ם  ; 2 3ב( במגרש  29Bשינוי בקו בנין
 ,66/104/03/5בשני
מ״ר
ל־
חוצות ,באר שבע״ ,שינוי לתכנית .28/104/03/5
צדדי מ־ 1.70מי ל־ 1.60מי בקטע של  6מי ובקו בנין אחורי
מ־ 2.50מי ל־ 1.85מי בקטע של  7מי; ג( שינוי מיקום מחסן
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,אזור
במגרש מסי .A112
תעשיה ,פינת הרחובות דרך חברון ויצחק נפחא — גוש
 ,38050ח״ח  ;3גוש  ,38051ח״ח .1
מטרת התכנית :הקמת אזור מסחר ,משרדים ותעשיה
עתירת ידע ,על ידי :א( שינוי הייעוד מאזור תעשיה לאזור
משולב הכולל :מסחר ,משרדים ותעשיה עתירת ידע;
ב( שינוי מספר הקומות המרבי ומיקומם מ ע ל ומתחת
לכניסה הקובעת; ג( הגדלת היקפי הבניה המרביים
לשיעור של  65%לשטחים עיקריים 35% ,שטחי שירות
ו־ 41%לשטחי שירות לחניה; ד( קביעת קווי בנין שונים;
ה( הרחבת דרך למטרת כיכרות תנועה; ו( קביעת תנאים
למתן היתר בניה; ז( קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב
אדריכלי.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
במגרש,B.1396
 23.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5485התשס״ו ,עמי
) (3״תכנית מפורטת מסי  ,41/206/03/5שינוי בזכויות בניה,
רחי אבשלום ,נווה מנחם ,באר שבע״ ,שינוי לתכניות
/5במ.15/206/03/5 ,75/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נווה
מנחם ,רחי אבשלום  — 3גוש  ,38173חלקות  52 ,51במלואן,
ח״ח .61 ,56
מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים במגרש מסי

 ,328המיועד לאזור מגורים אי ל־ 242מ״ר ,מתוכם  219מ״ר

למטרות עיקריות 23 ,מ״ר למטרות שירות.
ה ו ד ע ה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס״ו ,עמי .3582
) (4״תכנית מפורטת מסי  ,43/206/03/5שינוי
בניה ,שכי נווה מנחם ,באר שבע״ ,שינוי
.16/206/03/5

בזכויות
לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נווה
מנחם ,רחי המלכים  — 58גוש  ,37178חלקה  82במלואה,
ח״ח  ;80—78גוש  ,38176ח״ח  ;85גוש  ,38404ח״ח ;37
גוש  ,38405ח״ח .19
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5538התשס״ו ,עמי .3582
) (6״תכנית מפורטת מסי  ,24/211/03/5שינוי בזכויות בניה,
שכי נחל בקע ,באר שבע״ ,שינוי לתכניות /5במ,4/63/
/5במ.63/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכי נחל
בקע ,רחי רוט אגון  -גוש  ,38313חלקות  14 ,13 ,4 ,3במלואן,
ח״ח .58
מטרת התכנית :א( הגדלת היקפי בניה מרביים
במגרשים מסי  B328 ,B387המיועדים לאזור מגורים אי
מ־ 302מ״ר ל־ 404מ״ר ,מתוכם למטרות עיקריות ל־ 176מ״ר
 3 8 7ב ( שינוי בקו בנין
;B
 3 8 2ו ל ־  1 8 6מ״ר במגרש
צדדי במגרש  387Bמ־ 1.70מי ל־ 1.10מי בקטע של מי;2.70
ג( קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5523התשס״ו ,עמי .3054
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  ,08-6263791וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רחי מנחם בגין  ,2באר שבע ,טלי  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון
ולבניה רהט מופקדת ״תכנית מפורטת מסי  ,407/03/17שינוי
דרכים באזור ה ת ע ש י ה והמלאכה רהט״ ,שינוי לתכניות /17

465

בת/17 ,31/מק,305/02/7 ,21/305/02/7 ,2001/
.1/301/03/17 ,404/03/17 ,402/02/17 ,10/223/02/17

,398/03/17

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רהט ,אזור ה ת ע ש י ה
והמלאכה — גוש  400206מוסדר ,ח״ח  ;1גוש  100226/5גוש
בהסדר ,בסיס גוש  100226רישום ראשוני ,ח״ח  ;1גוש 100226
גוש רקע נגב לא מוסדר ,ח״ח  ;1גוש  ,13חלקה  ,5אין רישום;
גוש  ,13חלקה  ,7אין רישום; גוש  ,48חלקה  ,1ספר  ,9באר שבע,
דף  ;35גוש  ,48חלקה  ,2אין רישום.
מטרת התכנית :הסדרת מערכת הדרכים באזור ה ת ע ש י ה
המתחברות לדרך מסי  ,1והרחבת שטחי תעשיה ומסחר לפי
פירוט זה :א( שינוי ייעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לאזור
מלאכה ותעשיה ,למסחר ולדרכים; ב( ביטול שטח למיתקן הנדסי
ושינוי ייעודו לשטח מסחרי; ג( ביטול דרכים ושינוי ייעודם;
ד( הקמת תחנת דלק; ה( הסדרת ניקוז; ו( איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים; ז( קביעת זכויות ומגבלות בניה;
ח( קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08—6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רהט ,טלי .08—9914874
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים באר טוביה ושקמים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965כי במשרדי ה ו ע ד ה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון
ולבניה באר טוביה ושקמים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי
 ,8/116/03/8מיתקן לטיפול בפסולת אורגנית ,מושב תימורים״,
שינוי לתכניות .4/116/03/8 ,116/03/8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב תימורים,
נ״צ מרכזית  — 625000 ,179000גוש  ,2728חלקה  4במלואה,
ח״ח  ;7 ,6 ,3גוש  ,2729ח״ח  ;10 ,8—6 ,4 ,3גוש  ,2732ח״ח ;3 ,2
גוש  ,34108ח״ח .50 ,23 ,21
מטרת התכנית :קביעת שימושים במיתקן הנדסי לאתר
לטיפול בפסולת חקלאית ובפסולת אורגנית ,על ידי :א( קביעת
הוראות בדבר שטחי בניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות;
ב( שינויים בייעודי קרקע משטח חקלאי ומנטיעות בגדות
נחלים לדרך ומנחל לנטיעות בגדות נחלים; ג( איחוד וחלוקה
של מגרשים בהסכמת בעלים; ד( קביעת התכליות ,השימושים,
מגבלות בניה ,והנחיות לתשתית; ה( קביעת תנאים למתן
היתרי בניה; ו( קביעת שלבים לביצוע התכנית; ז( קביעת קווי
בנין לדרך הגישה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את ע צ מ ו נפגע על
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ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ה ה ו ד ע ה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ו ע ד ה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
טלי  .08—6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ה ו ע ד ה
המקומית לתכנון ולבניה באר טוביה ,טלי  ,08—8503404ולמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שקמים ,טלי .08—8500705
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון א ל א אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר ה מ א מ ת את
העובדות שעליהן ה י א מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
 ,25/117/03/8שינוי ייעוד לאזור מגורים אי — מגרש מסי 14א,
מושב באר טוביה״ ,שינוי לתכנית .1/117/03/8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר טוביה — גוש
 324חלקה  96במלואה ,ח״ח  ;92מגרש 14א.
מטרת התכנית :הקמת אזור מגורים אי לפי פירוט זה :א(
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ב( שינוי ייעוד מאזור
מגורים ומשקי עזר ובעלי מקצוע )מגרש מסי 14א( לאזור מגורים
אי )מגרש מסי  (410ולשטח ציבורי פתוח )מגרש מסי ;(411
ג( קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מסי  ,410אזור מגורים
אי ל־ 300מ״ר ,מתוכם  180מ״ר המהווים שטחים עיקריים;
ד( קביעת התכליות והשימושים במגרשים; ה( קביעת התנאים
למתן היתר בניה; ו( קביעת קווי הבנין במגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5511התשס״ו ,עמי .2413
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע  ,84100טלי
 ,08—6263791וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה באר
טוביה ,באר טוביה ,טלי  ,08—8503404וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה— ,1965בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
מסי  ,303/02/30מכון לטיפול בשפכים ,מושב פארן״ ,שינוי
לתכנית .178/03/10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפונית למושב פארן
— גוש  ,39082ח״ח  ;1גוש  ,39083ח״ח .1
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מכון
לטיפול בשפכים על ידי :א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים; ב( שינוי בייעודי קרקע משטח חקלאי לשטח למיתקנים
הנדסיים; ג( קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ולשטחי
שירות; ד( קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2006ובילקוט הפרסומים  ,5511התשס״ו ,עמי .2413
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רחי התקוה  ,4באר שבע ,84100
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

טלי  ,08—6263791וכן במשרדי ה ו ע ד ה המקומית לתכנון ולבניה
ערבה תיכונה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י״ג בתשרי התשס״ז) 5באוקטובר (2006
דוד)דודו( כהן

3296

יושב ראש הועדה המחוזית

0614

מ ו ש ריקה

2.9.2006

מוש שרה

0509

אורונוב יוסף

12.2.2006

אורונוב מיכאיל

4292

בלובשטיין

27.2.2006

בלובשטיין אסת

הודעות

תאריך

שם המבקש/ת

פטירה
דוד שרה

6.2.2001

דוד עדנה

1274

צולמן אידה

25.9.2006

צולמן זהבה

8121

עובדיה חתון

8.3.2006

עובדיה צמח

2482

יוסף בייה ברוך

26.8.2005

יוסף אדנה

3245

לוין שמואל

24.8.2006

לוין שליה

8913

רחימוף מנשה

1.10.2006

רחימוף מ ש ה

6826

זפרן איימי

30.5.2006

אברהם
7206

ציטמן חיים

4.5.2006

קנדל רחל

2569

דוקס אלנה

14.9.2006

דוקס מרטון אוה

0574

אורונוב רעיסה

26.12.2001

אורונוב מיכאיל

1369

יוסף יוסף

17.8.2006

יוסף אילנה

4867

לזר איגנטיו

13.9.2006

לזר ברנט

1671

זכאי מרים

26.7.2006

זכאי קופרמן ניר

1700

סויסה יניב

19.7.2006

סויסה נסים

קסלמן סופיה

20.6.2006

קסלמן יפים

קוקובסקי מיכאל

28.2.2006

שרה

יהושע
7177
8214

קוקובסקי
מרגריטה

זעפרן רחמים

5961

רוזנבלום אדלה

16.4.1997

הירש אידה

9371

חדד אורלי

7.9.2006

חדד יצחק

5454

מורגנשטרן

21.2.1987

זיו חיה

4303

מזרחי שרה

2.9.2006

מזרחי חיים

9953

שורני אקטריה

8.4.2006

שורני גיאורג

2297

רצאבי לולו

27.11.1964

6804

שניר אסתר

14.7.2006

אאוגניה

דינה

שנור יעקב

מ ש ה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק

תאריך

בלומה
3610

נוריאל לולו

22.8.2006

נוריאל אריה גבי

5884

קאופמן אינס

9.7.2006

קאופמן יוסף

3037

גולדנר מ ש ה

27.8.2006

גולדנר זמירה

3754

אנדרמן ארתור

21.7.2006

טל אסתי

9972

יוסף יפה

29.8.2006

יוסף דוד

1536

יצחקי מרים

2.5.2006

יצחקי חיים

2728

אסולין יקוט

3.7.2006

אסולין יצחק

5206

רוט פרנץ

6.7.2006

רוט ישראל

5214

רוט וקטרינה

9.10.1990

רוט ישראל

9042

אדרי שלום

26.4.1996

אלבז רינה

8027

סולומון נחמיה

25.6.2006

סולומון מלכה

קלרה

גרשון רצאבי

טי בחשון התשס״ז ) 31באוקטובר (2006

שם המנוח/ה

ב

קוזוקוריו נחום

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

8417

ט

ו

כ

ו

ב

ר

ש

פ

ר

ה

6 . 2 . 2 0 0 6

ט ו כ ו ב ר

י

ע

ק

ד ו ד

13.8.2006

בית הדין הרבני האזורי בירושלים

מסי

פטירה

קוזוקריו הלן

הודעות בתי הדין הרבניים

תיק

_
שם המנוח/ה

תיק
!
4 2 1 5

לתכנון ולבניה מחוז הדרום

שם המנוח/ה

״,
מסי

_
תאריך

_
שם המבקש/ת

שם המבקש/ת

פטירה

4160

פלדמן חוה

13.7.2006

סויחר שושנה

18.6.1989

גרטנר אדלה

1006

משעלי שמעון

3.9.2006

משעלי מיכאל

1171

שרון אריה

29.3.2006

שרון גדעון

3016

קורנל אברהם

9.10.1984

קורנל אברהם

8048

משיח יוסף

30.5.1986

משיח סופי

9986

ברקוביץ דוד

9.7.2006

ברקוביץ רוזטה

6918

גרטנר דוד

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

חיים
4925

אליאס נצרת
מונירה

28.8.2006

אליאסי רונית

7495

שיינבליט דליה

13.8.2006

שיינבליט יעקב
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מסי

שם המנוח/ה

תיק
1979

תאריך

שם המבקש/ת

ב

י

ת

ה

ד

י

ן

ה

ר

פטירה
קליין ראובן

ב

נ

י

ה

א

ז

ו

ר

י

ב

פ

ת

ח

ת

ק

ו

ה

הודעות

20.8.2005

קליין עפרה

1370

צימר אדיר

24.9.2006

צימר חגית

6027

תורגמן שמחה

21.3.2002

תורגמן יעקב

2622

פיירברגר רבקה

3.10.2006

דינור יצחק יעקב

2732

דהן סימון חנניה

12.9.2006

דהן גיא אליהו

1564

דבאש פליכס

23.7.2006

דבאש דינה

4836

כהן מאיר מיכאל

24.6.2006

כהן רימונד
רוחמה

1106

ברזילי אדיר

17.2.2005

ברזילי אליהו

9862

גולני יהודית

14.2.2006

גולני עדיה

3889

גלינסקי חוה

31.7.2004

גלינסקי מ ש ה

1318

שרעבי זהבה

11.9.2006

שרעבי יוסף

7412

גוטמן מלכה

21.3.2006

רונן צפורה

2261

ליטינסקי סמיון

23.9.1991

סניטקובסקי ריטה

2311

ליטינסקי דורה

20.11.1993

סניטקובסקי ריטה

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים לה
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי

שם המנוח/ה

תיק

תאריך

שם המבקש/ת

פטירה

1930

עוזרי אסתר

13.7.2004

עוזרי דניאל

9841

פנחס יעקב

28.8.2003

פנחס רן

7045

בכר אליהו

7.9.2006

בכר שמואל

0239

חלפון מת־
תיהו

15.7.2006

חלפון שולמית

6986

חזן מ ש ה

29.8.2006

חזן שרה

3442

ארפס פיגה

19.8.2006

הרפז אלישע

7154

הוכוולד

5.7.2006

הוד טוביה

אברהם
4684

דך מרים

26.8.2006

דך דוד

5568

נחום שרה

22.4.2005

נחום פנחס
)פליקס(

5695

נחודקין צילה

17.7.2003

זילברמן ליזה

6185

זקוטה פולינה

16.3.2006

פלוטקין זיאנה

5157

וישליצקי רחל

27.2.2006

וישליצקי מרדכי

6951

2193

טורצק יוחים

18.12.2005

טורצק מאיה

6936

שטין רחל

2.10.2006

ויסברג מרגלית

5032

5209

דויזון מטי

12.9.2006

דויזון ישראל

5909

אייזיק יצחק

30.5.2005

שיינבליט אסתר

7311

אייזיק מרים

24.7.2006

שיינבליט אסתר

6338

בן ישי ערן

29.6.2006

בן ישי יעל

7913

אפפלבוים גניה

11.4.2005

קריספין אסתר

7905

אפפלבוים מרדכי

16.2.2006

קריספין אסתר

8847

זלברמן רחל

27.8.2006

קצבמן לאה

0697

קניאל אברהם

13.9.2006

קניאל עדינה

1778

גרטנר צילי

23.9.2006

וייס לאה

1760

גרטנר יעקב

29.11.2000

וייס לאה

7609

פירברגר מאיר

7.10.1973

דינור יצחק יעקב

0867

גרינפלד שלמה

3.8.2006

פלד אבישר יונה

2235

חוטניק יחיאל

4.8.2006

שניר חוטניק
רפאל

5529

סלמון אלגרה

4.7.2006

בן גד אסתר

0078

ברמן טטיאנה

28.9.2006

ליוברסקי יולי

1517

פרנץ הרמן

4.9.1994

הילד שרה

1525

פרנץ אליזבטה

25.9.2006

הילד שרה

י בחשון התשס״ז ) 25באוקטובר (2006

שייוביץ

30.8.2006

בינשטיין

15.7.1995

אהובה

שייוביץ דב
מנדל
טאוב רחל

רעיה
5198

בינשטיין זאב

4.8.2006

טאוב רחל

0556

נגר חיים

25.10.2005

נגר אליהו אורי

9341

עזרא כרמלה

16.8.2006

עזרא מוריס

9433

פרידמן גיטל

16.9.2006

פרידמן ישראל

2819

מצפי יוסף

20.6.2002

אלמליח יפה

2827

מצפי ה ל ה

26.5.1986

אלמליח יפה

9126

אפורי סוזן

8.4.2006

אפורי אברהם

חיה
כ״ו בתשרי התשס״ז ) 18באוקטובר (2006
משה הלוי ,המזכיר הראי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים לה
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

4878

רוט יואל

10.6.1989

רוט מ ש ה

5917

רוט שרה

11.8.2006

רוט מ ש ה

יצחק היקינד ,סגן המזכיר הראשי

468

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

5210

חדאד רחמים

50.7.2006

שם המבקש/ת

מסי

שם המנוח/ה

תיק
ח ד א ד דורים

8615

עישי מורד

5.9.2005

עישי מזל

8398

שפירא דוד
יהודה

13.12.2002

שפירא נעמי

7242

לוין יוסף

23.11.2001

שפירא יצחק

6422

אטיה ניקול

8.8.2006

אטיה יצחק

7940

שמולביץ ברכה

9.3.2006

שמולביץ אפרים

כ״ו בתשרי התשס״ז ) 18באוקטובר (2006
יהושע ישראל כ״ץ ,המזכיר הראשי

0428

אביטן סוליקה

28.12.2005

אביטן חנניה

9537

לוי אברהם

4.10.2006

לוי רחל

לי בתשרי התשס״ז ) 22באוקטובר (2006
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי

שם המנוח/ה

2906

שם המבקש/ת

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

3440

פורטנוי חיים

26.8.2006

פורטנוי יעקב

3457

פורטנוי סוניה

28.7.2000

פורטנוי יעקב

4996

גירמן אלקסנדר

1.9.2006

גירמן אסתר

9412

בן שמואל אברהם

16.9.2006

בן שמואל

6575

רינר אדולף

13.9.2006

דולב עליזה

3875

שטיבל יוסף

8.3.1988

5824

ברונשטיין דינה

24.8.2006

ברונשטיין איגור

8118

קריס לאה

9.7.1955

גייגר פייגה

6139

כהן אביגדור

4.10.2006

כהן צביה

כ״ז בתשרי התשס״ז ) 19באוקטובר (2006
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי
תיק

שם המנוח/ה

8223

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מזרחי פריחה

15.9.2006

מזרחי רינה

1811

יוסף רחל

13.1.2005

יוסף יעקב

3119

יוסף דוד

10.2.2003

1519

ארביב מזל

28.6.2006

תאריך

בן חמו סעדיה

כ״א תשרי
נ״ב

7534

פרידמן מרדכי

י״ג אלול

בן חמו עזיזה
פרידמן מאיר

ס״ו
9062

פחימה מ ש ה

י״ז טבת
ס״ו

פחימה עליזה

1424

שמש הניה

כ״א סיון
ס״ו

לצר רחל

0024

לייזר זיסו

כ״ה אדר
ס״ד

לייזר פינה

אי בחשון התשס״ז ) 23באוקטובר (2006
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

שולמית

שטיבל מרים

שם המבקש/ת

פטירה

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

תאריך
פטירה

תיק

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

שם המבקש/ת

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מסי

שם המנוח/ה

תיק

תאריך

שם המבקש/ת

פטירה

5233

יוסף מרדכי

30.6.2006

יוסף שלמה

5781

קנייבסקי
ראיסה

25.10.2005

פרוקובובסקי מרים

4985

צצאשווילי מרי

13.3.2006

צצאשוילי איליה

3076

ריבק יוסף

18.8.2006

חרמוב סופיה

1421

לבונסקי
ולדימיר

25.8.2006

לבונסקי שלינה

יוסף יעקב

0946

רומני אסתר

2.9.2006

רומנו אשר

ארביב יהודה
אברהם

1328

רפאל פרידה

11.1.1985

רפאל דוד

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

469

שם המבקש/ת

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

1310

רפאל אברהם

10.6.2003

רפאל דוד

9780

בן חיון חנניה

3.4.2006

בן חיון דוד

3690

טטרוקאשוילי
בנימין

1.10.2006

טטרוקאלשוילי
ציפורה

5203

חונדיאשוילי
בן ציון

19.11.1998

חן משה

4695

כהן יוסף

7.8.2006

כהן שנטל

7407

שקרוב זינה

16.10.2003

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נבונותן
נדב את עידן )טיפ רהיט( בע״מ
)ח״פ (51-233025-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

חיימוב רחל

די בחשון התשס״ז ) 26באוקטובר (2006
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,5.10.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את נדב חליווה ,ת״ז ,032898900
מרח׳ יצחק שדה  ,28טבריה ,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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
נדב חליווה ,מפרק

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

גימיני נדל״ן והשקעות בע״מ

הודעות

)ח״פ (51-204136-9

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
שם המבקש/ת

מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

6240

פשדנובק זאב
ידידיה

29.3.2005

פשדנובק
בלומה

0816

בן זקרי סימונה

26.4.2006

ורנו אורנת

7116

מלול בן דוד לאה

8.9.2006

מלול משה

4510

שאול אשר

19.9.2006

שאול חנה

3706

שולמן מנדל

20.9.2006

שולמן נחום

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

3714

שולמן פייגה

8.12.2005

שולמן נחום

2002

בוכריס יוסף

13.9.2006

בוכריס ריטה

3731

כהן עליה

24.8.2006

ברנשטיין מריה

0127

מאנילוב רבקה

31.8.2006

מנילוב מוריס

9870

מלינקר שרה

1.12.2004

ציון חוה

6842

חגיבי גלעד

29.9.2006

חגיבי לאה

4647

טננבאום גיליה

8.7.1991

לוין ליובוב

0712

אלקבץ ויטלי

27.6.2006

אלקבץ יעקב

0720

אלקבז וידה אסתר

17.2.2002

אלקבץ יעקב

לי בתשרי התשס״ז) 22באוקטובר (2006
ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

470

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,19.10.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד עופר גמליאל ,ת״ז
 ,022999882מרח׳ רמת ים  ,93הרצליה פיתוח  ,46851למפרק
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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
עופר גמליאל ,מפרק

תפארת ק.ו הנדסה ניהול ופיקוח בע״מ
)ח״פ (51-332870-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,28.9.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד קאדרי גסאן,
ת״ז  ,035670884מרח׳ בנימין  ,1/2ת״ד  ,1723רמת גן ,למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

כל נושה 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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

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

קאדרי גסאן ,עו״ד ,מפרק

אלעד ורדי ,מפרק

קורינת אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-317909-3

אפסילון השקעות וטבנולוגיות בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-185368-1

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2006התקבלה

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבי שץ ,ת״ז

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2006התקבלה החלטה

 ,051119048מרח׳ תובל  ,11רמת גן ,למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אלעד ורדי ,מרח׳

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

אינשטיין  ,40תל אביב ,למפרק החברה.

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

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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

אבי שץ ,עו״ד ,מפרק
אלעד ורדי ,מפרק

ספרטי אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-317908-5

אחים ברבה חברה לבניין בע״מ
)ח״פ (51-072252-3

)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
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אבי שץ ,ת״ז
 ,051119048מרח׳ תובל  ,11רמת 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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על הפסקת פירוק מרצון ,הפסקת פעילות המפרק
וחזרה לפעילות ש ל החברה
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,12.9.2006נתקבלה
החלטה להפסיק את פירוק החברה מרצון ,להפסיק את מינויו
של ויטו ברכה ,ת״ז  ,073455347א צ ל עו״ד משה שורר ,מרח׳
תובל  ,11רמת גן ,למפרק החברה ,עם החזרת החברה לסטטוס
של חברה פעילה.
ויטו ברבה ,מפרק

מיקרו ציפויים בע״מ
)ח״פ (51-223265-3

אבי שץ ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

ענת ברזיליה בע״מ
)ח״פ (51-319432-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,17.30במשרד המפרק ,עו״ד
ח׳טיב והיב ,סח׳נין  ,20173לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

חיטיב והיב ,עו״ד ,מפרק

לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד אלעד ורדי ,מרח׳
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,
אינשטיין  ,40תל אביב ,למפרק החברה.
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]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2006התקבלה החלטה

עז.פו .יועצים בע״מ

משאל תעשיות אלומינה בע״מ

)ח״פ (51-331290-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,3.12.2006בשעה  ,16.00או בתום  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ,לפי המאוחר מביניהם ,א צ ל המפרק,
רח׳ הנרקיס  ,24כפר יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)ח״פ (51-201431-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף )323ב( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,11.12.2006בשעה  ,10.30במשרדי החברה ,א צ ל
כור תעשיות בע״מ ,מגדלי עזריאלי  ,3הבנין המשולש ,קומה
 ,43תל אביב.
על סדר היום :דיון בדוח דירקטוריון החברה ,מינוי מפרק
לחברה ומינוי ועדת ביקורת.
שלמה הלר
יושב ראש דירקטוריון החברה

יוסף פולק ,מפרק

החברה לקדום חקר תולדות האדם  2000בע״מ
)ח״פ (51-301237-7

מ.מ .ברמל ייזום והחזקות בע״מ
)ח״פ (51-313388-4

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,10.00ברח׳ שפ״ר רבינוביץ
 ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד נמר ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,12.12.2006בשעה  ,10.00ברח׳ המלאכה ,8
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

א.נ.פ.ד .בע״מ

אריה אברמוביץ ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-251278-1
)בפירוק מרצון(

תלמסקופ בע״מ

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

)ח״פ (51-251507-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,10.00א צ ל משרד עו״ד הרצוג,
פוקס ,נאמן ושות׳ ,בית אסיה ,רח׳ ויצמן  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,12.12.2006בשעה  ,16.00א צ ל המפרק ,במשרדי
שמגדל משה אביב ,קומה  ,42דרך ז׳בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק

גל שוורץ ,עו״ד ,מפרק

פז את בחלון עבודות אינסטלציה בע״מ
)ח״פ (51-287293-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.12.2006בשעה  ,10.00רח׳ שטמפר  ,2נתניה,
במשרדי המפרקת ,עליסה צימברליט ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יואב ברין ,עו״ד
בא כוח החברה

472

)בפירוק מרצון(

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אמיר טיטונוביץ ,עו״ד ,מפרק

טטה ניהול פרוייקטים  98בע״מ
)ח״פ (51-271878-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,12.12.2006בשעה  ,12.00בצוקים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי דגני
יושב ראש האסיפה
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

תקיד בע״מ

חלקה 44/6ו בגוש  3703בע״מ

)ח״פ (51-211059-4

)ח״פ (51-031806-6

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רו״ח
ישראל חיים ,רח׳ אהליאב  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,12.00במשרד עו״ד
תחיה ויגדורוביץ ,רח׳ אחד ה ע ם  ,7רחובות ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ישראל חיים ,רו״ח ,מפרק

קריית ענבים תיירות בע״מ
)ח״פ (51-224584-6

רות קניגסברג ,מפרקת

יורם בדורי אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-353719-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,21.00בקיבוץ קרית ענבים ,ד״נ
הרי יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,12.00דרך מנחם בגין  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נעה חשמונאי ,עו״ד ,מפרקת

גיא ברעם יזמות והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-337563-4

יעקב שטיינמץ ,עו״ד ,מפרק

יואל בדורי אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-353718-3

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,15.12.2006בשעה  ,11.00במשרד עו״ד י׳ זלצמן,
רח׳ החילזון  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,12.00בדרך מנחם בגין  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא ברעם ,מפרק
יעקב שטיינמץ ,עו״ד ,מפרק

אלון-חן הנדסה ובנין בע״מ
)ח״פ (51-136632-0

ש.ע.ט .אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-353716-7

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,16.12.2006בשעה  ,15.00במשרדה של עו״ד רינה
מזרחי אורון ,רח׳ ה ח ב צ ל ת  ,9ירושלים ,טל׳  ,02-6245962לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
 ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,
הפרסומים
ילקוט
החברה.
ובניירות של
צבי רפאל ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,12.00בדרך מנחם בגין  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
473
יעקב שטיינמץ ,עו״ד ,מפרק

אליהו בדורי אחזקות בע״מ

איקרוס )א.מ (.סחר בע״מ

)ח״פ (51-354300-9

)ח״פ (51-233452-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,24.12.2006בשעה  ,12.00בדרך מנחם בגין  ,23תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,26.12.2006בשעה  ,9.00במשרד עו״ד י׳ בכר ושות׳,
רח׳ מרמורק  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שטיינמץ ,עו״ד ,מפרק

אריאל מרקלביץ ,מפרק

ניר דוד נירעותק פרוייקטים 993ו בע״מ

אלעד להפקות ופרסום בע״מ

)ח״פ (51-189135-0

)ח״פ (51-127218-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,25.12.2006בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח׳
בצלאל  ,31רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,28.12.2006בשעה  ,10.00א צ ל המפרק ,רח׳ חסן
שוקרי  ,4חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר הרשקוביץ ,עו״ד ,מפרק

אליהו חיון ,מפרק

רקם אדום בע״מ

די.אס.די - 2000 .בח אדם בע״מ

)ח״פ (51-214055-9

)ח״פ (51-295255-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות

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

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

תתכנס ביום  ,25.12.2006בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח׳

תתכנס ביום  ,31.12.2006בשעה  ,10.00בבית משפחת דוידוביץ,

בצלאל  ,31רמת גן  ,52521לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

רח׳ יהודה הלוי  ,17רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי

המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר הרשקוביץ ,עו״ד ,מפרק

א.פ.ב אדריבלות בע״מ

ביסקוויט בפר סבא בע״מ

)ח״פ (51-131600-2

)ח״פ (51-036113-2

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,25.12.2006בשעה  ,10.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח׳ דיסקין  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
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מאיר דוידוביץ ,מפרק

פסקואל ברויד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום ראשון ,31.12.2006 ,בשעה  ,10.00במשרדי
רו״ח גסר-רשפי ושות׳ ,רח׳ בר אילן  ,9רעננה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מפרק
התשס״ז,רו״ח,
יובל רשפי,
8.11.2006
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון

בני יעקב נדל״ן בע״מ

בובב מהיר אחזקה והסעות בע״מ

)ח״פ (51-183709-8

)ח״פ (51-209801-3
)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית ובינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
ואסיפת נושים של החברה הנ״ל ,יתכנסו ביום ,31.12.2006
בשעה  11.00ו־ 11.30בהתאמה ,במשרדי החברה ,רח׳ שטמפפר
 ,125פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק רוט

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום ג׳ ,2.1.2007 ,בשעה  ,9.30במשרדי רו״ח
מרקוביץ ,דהן ושות׳ ,רח׳ הרצל  ,21חדרה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יחזקאל רוט

מירי דהן ,רו״ח ,מפרקת

מ פרקי ם

אפס אפס בע״מ

בלה קרמה בע״מ

)ח״פ (51-234866-5

)ח״פ (51-323823-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,1.1.2007בשעה  ,19.00בבית משפחת טורוק ,מושב
אמץ ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,28.1.2007בשעה  ,17.00במשרד המפרקת,
עו״ד אתי עטייה ,רח׳ התע״ש  ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אהרון טורוק ,מפרק
אתי עטייה ,עו״ד ,מפרקת

לומיניק טבנולוגיות בע״מ
)ח״פ (51-323372-6

דיאגונל חברה להשקעות בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-187486-9

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,2.1.2007בשעה  ,16.00במשרדי המפרקים ,עו״ד
שי רוטנשטרייך ,רח׳ ז׳בוטינסקי 3א ,רמת גן  ,52520לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,30.1.2007בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,שד׳
יהודית  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי רוטנשטרייך ,עו״ד ,מפרק
בבר סולי שלמה ,מפרק

טואלט השברת שירותים בע״מ
)ח״פ (51-172778-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,10.1.2007בשעה  ,19.00א צ ל המפרק ,רח׳ הראל
 ,8רמת חן ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרים גלעד ,מפרק
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

פסגת גרניט אילת סובנות לביטוח )992ו( בע״מ
)ח״פ (51-174204-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,30.1.2007בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,שד׳
יהודית  ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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בבר סולי שלמה ,מפרק

משה את דוד מפעל שיפוץ בע״מ
)ח״פ (51-087256-7

על סדר היום :הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
מיבאל גינזבורג ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,1.2.2007בשעה  ,17.00ברח׳ השקמה  ,45אשקלון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
משה המר

דוד נח

מפ ר ק י ם

יהודה שפיר  -שמירה וביטחון בע״מ
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את יהודה שפיר ,ת״ז  ,317595189מרח׳ זאב חקלאי ,4
ירושלים  ,96462טל׳  ,02-6447276למפרק החברה.
יהודה שפיר ,מפרק

מוצאות שרותי ביוב ונקיון)998ו( בע״מ
)ח״פ (51-263160-7

ורשבסקי יעוץ פיננסי ותעשייתי בע״מ

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

)ח״פ (51-279686-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

תתכנס ביום  ,1.1.2007בשעה  ,19.00א צ ל המפרק ,רח׳ הראל

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד

]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,31.10.2006התקבלה החלטה

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את יונתן ורשבסקי ,ת״ז

אפרים גלעד ,מפרק

פורטמן תעשיות פרמצבטיות בע״מ

 ,11861747מרח׳ רוטנברג  ,4ירושלים  ,92193למפרק 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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-174464-1
)בפירוק מרצון(

יונתן ורשבסקי ,מפרק

הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית ש ל נושי החברה
נמסרת בזה הודעה לנושי החברה ,כי בהתאם לסעיפים
 338ו־ (4)327לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
אסיפה של נושי החברה תתכנס ביום  ,9.1.2007בשעה ,10.30
במשרד עו״ד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ,ושות׳,
מרכז עזריאלי  ,1הבנין העגול ,קומה  ,40תל אביב.
על סדר היום :הגשת דוח סופי של המפרק המראה כיצד
ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.
מיבאל גינזבורג ,מפרק

פורטמן תעשיות פרמבצטיות בע״מ
)ח״פ (51-174464-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר בינוס אסיפה סופית של בעלי המניות של החברה
נמסרת בזה הודעה לבעלי המניות של החברה ,כי בהתאם
לסעיף  338לפקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
אסיפה סופית של בעלי המניות של החברה הנ״ל תתכנס ביום
 ,9.1.2007בשעה  ,10.00במשרד עו״ד גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות׳ ,מרכז עזריאלי  ,1הבנין העגול ,קומה ,40
תל אביב.
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ש.ל .השרות למשפחה בע״מ
)ח״פ (51-260709-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יניב איזרדל ,מרח׳
יגאל אלון  ,65תל אביב  ,67443למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יניב איזרדל ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

יו.אנ .אר השקעות ויזמות בע״מ

זיפקום תקשורת והפצה ) (2004בע״מ

)ח״פ (51-270597-1

)ח״פ (51-362087-2

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,15.10.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרואן נופי ,מרח׳ בורסקאי
 ,19אילת ,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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרואן נופי ,מפרק

פרונט האומן )ק״ש( בע״מ
)ח״פ (51-341535-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,20.10.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה בן
אבי ,משכונת הזיתים  ,15ראש פינה ,טל׳  ,04-6938945למפרק
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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ש ל מ ה בן אבי ,עו״ד ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.10.2006לאחר שהוצהר
על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר
חודשים ,התקבלה החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את
עו״ד רונית א י י ל  -ש ד ה  ,משדי רוטשילד  ,138תל אביב ,למפרקת
החברה.
רונית אייל-שדה ,עו״ד ,מפרקת

פ.ר.ד.ר ניהול והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-295985-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.6.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את רו״ח יהודה מלול ,מרחי
אליאב  ,4ירושלים ,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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
יהודה מלול ,רו״ח ,מפרק

שירותים טכניים אלבק בע״מ
)ח״פ (51-309019-1
)בפירוק מרצון(

פרונט אומן סטיל בע״מ
)ח״פ (51-307980-6
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.7.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה בן
אבי ,משכונת הזיתים  ,15ראש פינה ,טל׳  ,04-6938945למפרק
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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ש ל מ ה בן אבי ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,18.10.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה אלבק ,ע״י ב״כ עו״ד
אורית מרום אלבק ,ת״ד  ,135אודים  ,42904למפרק 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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אורית מרום אלבק ,עו״ד
באת כוח המפרק
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אולטרקום קומיוניקיישנס הולדינגס )995ו( בע״מ
)ח״פ (51-220482-7

נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
קרן אור בן־חיים ,עו״ד ,מפרקת

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות

סטנדרד אינסיידר בע״מ

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

)ח״פ (51-350454-8

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,25.10.2006התקבלה

)בפירוק מרצון(

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרלין לורנזו,
דרכון פיליפיני מס׳  ,11983704מרח׳ בן גוריון 136א ,רמת גן,
למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית ש ל א מן המנין

שרלין לורנזו ,מפרקת

של החברה הנ״ל ,שהתבנסה ביום  ,10.10.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות א ת עו״ד רז אבן־הר ,ממשרד
עו״ד נוה ,קנטור ,אבן-הר ,רח׳ תובל  ,13רמת גן  ,52522למפרק

טייס אר אס בע״מ
)ח״פ (51-283119-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין

החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הובחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

של החברה הנ״ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו״ד אלון כינורי ,מרח׳ שלומציון המלכה ,3
ירושלים ,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 א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אלון בינורי ,עו״ד ,מפרק

רז אבן-הר ,עו״ד ,מפרק

חלקה  47בגוש  6598בע״מ
)ח״פ (51-041036-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתבנסה ביום  ,14.9.2006התקבלה החלטה

תשתיות ביו-טבנולוגיות לטיפוח )בנאמנות( בע״מ
)ח״פ (51-305167-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,23.10.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד מ ש ה צ׳ נאמן ,ת״ז
 ,050483114מרח׳ ברקוביץ  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
משה צ׳ נאמן ,עו״ד ,מפרק

אלדר  -קופת גמל לתגמולים לעצמאיים בע״מ
)ח״פ (51-107176-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,14.9.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד קרן אור בן־חיים,
מרח׳ רוטשילד  ,57תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל רוזן ,ת״ז ,050001932
מרח׳ מנחם בגין  ,15גבעת שמואל ,למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הובחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
ישראל רוזן ,מפרק

נכסי חלקה 9ו 5בגוש  6205בע״מ
)ח״פ (51-011947-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתבנסה ביום  ,25.10.2006התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית שבירו ,ת״ז
 023599459ו  /א ו יגיל טבציניק ,ת״ז  022358980ו  /א ו ישראל
גלרנטר ,ת״ז  027786607ו  /א ו מירב ריינמן ,ת״ז  ,034895813מרח׳
בן גוריון  ,2רמת גן ,טל׳  ,03-5757233למפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הובחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מירב ריינמן ,עו״ד ,מפרקת
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

מהלבים החזקות באלקטרוניקה )993ו( בע״מ
)ח״פ (51-188943-8

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

)בפירוק מרצון(

גור יהודה סביר ,עו״ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.10.2006התקבלה

מהלבים החזקות בתקשורת)993ו( בע״מ
)ח״פ (51-188940-4

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גור יהודה

)בפירוק מרצון(

סביר ,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 ,באמצעות פקס׳  ,03-5606555עם
עותק בדואר רשום לפי הכתובת :משרד עו״ד גורניצקי ושות׳,
שד׳ רוטשילד  ,45תל אביב .65784
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גור יהודה סביר ,עו״ד ,מפרק

מהלבים החזקות בתובנה )993ו( בע״מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.10.2006התקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד גור יהודה
סביר ,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 ,באמצעות פקס׳  ,03-5606555עם
עותק בדואר רשום לפי הכתובת :משרד עו״ד גורניצקי ושות׳,
שד׳ רוטשילד  ,45תל אביב .65784
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-187757-3
גור יהודה סביר ,עו״ד ,מפרק

)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

מהלבים החזקות בתשתית טבנולוגיות)993ו( בע״מ
)ח״פ (51-188946-1

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.10.2006התקבלה

)בפירוק מרצון(

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גור יהודה
סביר ,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 ,באמצעות פקס׳  ,03-5606555עם
עותק בדואר רשום לפי הכתובת :משרד עו״ד גורניצקי ושות׳,
שד׳ רוטשילד  ,45תל אביב .65784
נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
גור יהודה סביר ,עו״ד ,מפרק

מהלבים השקעות בטבנולוגיה בע״מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.10.2006התקבלה
החלטה לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד גור יהודה
סביר ,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 ,באמצעות פקס׳  ,03-5606555עם
עותק בדואר רשום לפי הכתובת :משרד עו״ד גורניצקי ושות׳,
שד׳ רוטשילד  ,45תל אביב .65784
נושה או אדם אחר ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)ח״פ (51-179370-5

גור יהודה סביר ,עו״ד ,מפרק

)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

משגב גוונים סובנות לביטוח )ו (200בע״מ
)ח״פ (51-315717-2

המנין של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,22.10.2006התקבלה

)בפירוק מרצון(

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גור יהודה
סביר ,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 ,באמצעות פקס׳  ,03-5606555עם
עותק בדואר רשום לפי הכתובת :משרד עו״ד גורניצקי ושות׳,
שד׳ רוטשילד  ,45תל אביב .65784
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,26.9.2006עם הצהרת כושר
פירעון ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רו״ח איתן מונד ,מרח׳ יד חרוצים  ,12תל אביב  ,67778למפרק
החברה.
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בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הובחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.9.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד מאיר ח׳ ממן ,מרח׳
עמל  ,11ראש העין  ,48092טל׳  ,03-9015678למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש א ת תביעותיו באמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

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

איתן מונד ,רו״ח ,מפרק

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

יורי הובלות בטון בע״מ
מאיר ח׳ ממן ,עו״ד ,מפרק

)ח״פ (51-295649-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתבנסה ביום  ,22.2.2006התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שפרה גב ,ת״ז
 ,007245970מרח׳ זיבוטינסקי  ,33רמת גן ,למפרק החברה.
שפרה גב ,מפרקת

אור  -אל שרותי ניהול ,יעוץ וחשבונאות בע״מ
)ח״פ (51-281939-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,6.9.2006התקבלה החלטה
לפרק א ת החברה מרצון ולמנות את עו״ד מאיר ח׳ ממן ,מרח׳

שרון)ש.א.כ( יזמות ונדל״ן בע״מ
)ח״פ (51-210502-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתבנס ביום  ,14.12.2006בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק,
שרון בקשור ,רח׳ בצלאל  ,24ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה ביצד ה ת נ ה ל הפירוק ומה נעשה בנבסי
החברה ,ובדי להחליט ביצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

עמל  ,11ראש העין  ,48092טל׳  ,03-9015678למפרק 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 ש ל א יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מאיר ח׳ ממן ,עו״ד ,מפרק

רון בן מיור את צבי לוינסון עורבי דין
)ח״פ (51-333197-5

שרון כקשור ,מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ד״ר מוזס גבריאל חברה לרפואה
)ח״פ (51-329297-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתבנסה ביום  23.10.2006לאחר שמנהלי
החברה הגישו ביום  22.3.2005תצהיר יבולת פירעון ,ולאחר
שבל החברים ויתרו על זבותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ד״ר גבריאל מוזס ,ת״ז  ,016988628מרח׳ אחימאיר  ,13תל
אביב ,למפרק החברה.
ד״ר גבריאל מוזס ,מפרק

א.מ.י.ן ייעוץ כלכלי)ו99ו( בע״מ
)ח״פ (51-160850-7

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית ש ל א מן המנין
של החברה הנ״ל ,שהתכנסה ביום  ,27.9.2006לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו״ד גיל דרור ,ת״ז  ,024071920משד׳ בן גוריון  ,6חיפה ,למפרק
החברה.
גיל דרור ,עו״ד ,מפרק

תיקון טעות
במינוי פקיד גביה ,שפורסם בילקוט הפרסומים ,5586
התשס״ו ,עמ׳  ,195במקום ״בתל אביב״ צריך להיות ״בבת ים״.

הודעת מערבת
בילקוט הפרסומים  ,5587מיום י״ג בתשרי התשס״ז )5
באוקטובר  ,(2006בעמ׳  ,198שורת הכותרת התחתונה ,צריכה
להיות ״ילקוט הפרסומים  ,5587י״ג בתשרי התשס״ז5.10.2006 ,״,
ולא כפי שפורסם.

)בפירוק מרצון(
ילקוט הפרסומים  ,5593י״ז בחשון התשס״ז8.11.2006 ,
מפרק
ומינוי
הודעה על פירוק מרצון
סודר במחי רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-בי באסיפה בללית ש ל א מן המנין
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