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מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

נציגי מעבידים

מס' זהות

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-

דקל יהושע
ליפמן אהובה
נאסר נימר

43653310
52888229
20441663

נציגי עובדים

מס' זהות

תחאוחו עבד אל חמיד

20650321

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ולאחר התייעצות כנדרש בסעיף האמור ,אנו
ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה:
בית הדין האזורי בחיפה:
נציגי מעבידים

מס' זהות

בן ישראל זאב
דרמן גדעון
כהן מרדכי
מיכלסון אילנה
נין נון אהרון
רוזנקרץ גרולד
מרגולין ליאור

5754643
9327446
562785
51234367
9170556
17177676
06382618

נציגי עובדים

מס' זהות

בן איתמר שרה
גדיש יעקב
גרבלר משה
לידור חנה

52181278
65425571
06930457
57373516

לקריץ פנחס
גוזלן פוגל הוט עופרה
פחימה רוחמה
קורן לאה
קיס אחמד

10267482
57666968
55298434
44461937
59355321

בית הדין האזורי תל אביב:

בית הדין האזורי ירושלים:
נציגי עובדים

מס' זהות

דהאן אשר
דמביץ ניצנית
יוספוף מיכל
לוי אילן
ליבנה אברהם
לנמן אברהם
סלוק גבריאל
שלם קובי

62430
29728458
56570286
54623533
10685519
04607560
42683052
56627946

ארן אליעזר
ליבר יגאל
שבח יוסף
שלוש אורי

6024566
51993046
03052040
54046172

נציגי עובדים

מס' זהות

אינהורן נחמני אירית
בלאס אלה
גרוס עדנה
גלאי חנה

42899534
1187780
09531468
08072761

דוויק צפרא
זהר בנימין
חלילי עזרא
טבצניק ירון
לביא מירה
לוין אלכסנדר
ליבנה חנוך
לפיד שמעון
נדיב אורי
נוריאל נועה
קדיס גבריאל
רודיק יוליוס
רוזנטל אליעזר

8193021
08490112
46596649
23784986
01101104
65832792
51094985
29407434
58690314
08315236
56260995
16519076
42881649

ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3—178
אליהו ישי
דניאל פרידמן
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
שר המשפטים

בית הדין האזורי נצרת:

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

נציגי מעבידים

מס' זהות

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-

אברהם שלום
אלטמן אהרון
אשחר יצחק

51308641
51785665
51984144

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ולאחר התייעצות כנדרש בסעיף האמור ,אנו
ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה:

__________
1

נציגי מעבידים

מס' זהות

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
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__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70
ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

בית הדין האזורי תל אביב:

בית הדין האזורי באר שבע:
נציגי עובדים

מס' זהות

שמיט שרה

67714543

בית הדין האזורי חיפה:
נציגי מעבידים

מס' זהות

אדמץ עופר
דיין אליהו
ייני ירון
רון יאיר

12157772
6143234
57470221
50777028

נציגי עובדים

מס' זהות

אבוחצירא יובל
אבישר עוזיאל
אסחאק סלים
גורדון זלמן
גיל אריה
דוידסקו יצחק
דרור חיים
וולקן עדה
ליבסקר שרה
פורת יורם
רוזנטל יוסף
רותם דוד
שימרון אריה

27882356
251454
21285119
69753093
6074470
10682417
3159688
5707476
50306026
6885628
70528534
7060093
50467828

בית הדין האזורי ירושלים:
נציגי מעבידים

מס' זהות

לשם אורנה

53394276

נציגי עובדים

מס' זהות

כרמון איתן

2136356

בית הדין האזורי נצרת:

נציגי מעבידים

מס' זהות

איזנפלד חיים
בק משה
גלנטי יצחק
גרינברג דניאלה
כהן אבנר
מדמוני שמשון
מתתיהו אורי
פרידמן אלעזר
קרתי זהר
שחר יורם
שליסל הדסה
שמר אבישי
שני שאול

8486557
2341733
64733
7964273
5762653
54901459
45997343
8157240
1577428
675350399
56559446
9521824
64340524

נציגי עובדים

מס' זהות

אורטמן יצחק
אשד עליזה
ביטון אריה
גמליאל רפי
דוד מנחם
דלל אדי
טבח דוד
כהן יצחק
נקש כרמלה
קסטיאל רות
שור עליזה

53902029
8327736
28651362
3811270
45903846
52911278
71540637
4642708
70809058
9978321
4705853

ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3—178
אליהו ישי
דניאל פרידמן
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
שר המשפטים

מינוי דיין-עמית
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-

נציגי מעבידים

מס' זהות

בוכבינדר רחל
מנוס יחזקאל
קן קנטי שרה

51232023
52199742
77320554

בהתאם לסעיף 9א לחוק הדיינים ,התשט"ו , 1955-לפי
בחירת הוועדה למינוי דיינים מיום כ"ה בטבת התשס"ח
) 3בינואר  ,(2008אני ממנה בזה את אב בית הדין הרבני האזורי
בדימוס ,הרב שמואל פופוביץ ,לכהונת דיין-עמית בבית דין
רבני אזורי ,מיום ו' בשבט התשס"ח ) 13בינואר  (2008עד יום י"ז
בטבת התשע"ב ) 12בינואר .(2012

נציגי עובדים

מס' זהות

אלמלח אברהם
בויראת איברהים
מנין יעקב

27022714
53733192
30172530

כ"ט בטבת התשס"ח ) 7בינואר (2008
)חמ (3-403

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

1

דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ'  ;295התשס"ו ,עמ' .285
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מינוי דיין-עמית
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בהתאם לסעיף 9א לחוק הדיינים ,התשט"ו ,11955-לפי
בחירת הוועדה למינוי דיינים מיום כ"ה בטבת התשס"ח
) 3בינואר  ,(2008אני ממנה בזה את אב בית הדין הרבני הרבני
האזורי בדימוס ,הרב עמרם אלחדד ,לכהונת דיין-עמית בבית
דין רבני אזורי ,מיום ו' בשבט התשס"ח ) 13בינואר  (2008עד יום
י"ז בטבת התשע"ב ) 12בינואר .(2012

 ,077319986בעל ניסיון בתחום הקרימינולוגיה ,לחבר בוועדות
השחרורים המיוחדות לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשנתיים.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-101
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי חברה לוועדות שחרורים

כ"ט בטבת התשס"ח ) 7בינואר (2008
)חמ (3-403
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ'  ;295התשס"ו ,עמ' .285

הודעה על הפסקת כהונה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף  13לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט-
 ,11969אני מודיע על הפסקת כהונתם של הרשומים מטה
כנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה ,בשל התפטרותם:

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-אני ממנה את חגית צפריר ,ת"ז ,56775281
בעלת ניסיון בתחום הפסיכולוגיה ,לחברה בוועדות השחרורים
לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשנתיים.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-101
__________
1

יצחק גרברג ,ת"ז 060989233

2

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ישראל בוימפלק ,ת"ז 054926969

ס"ח התשס"א ,עמ' .410

3

מינוי חברות לוועדות שחרורים

ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-178
דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70

2

י"פ התשס"ז ,עמ' .3919
י"פ התשס"ז ,עמ' .3919

3

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

אישור רשימה של סניגורים
לפי חוק שירות המדינה )משמעת( ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  37לחוק שירות המדינה )משמעת(,
התשכ"ג ,11963-אני מאשר את רשימת המועמדים להיות
סניגורים בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה כלהלן:
עמנואל סלע ,ת"ז 00676050

בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-אני ממנה את אפרת עגנון ,ת"ז ,053462180
בעלת ניסיון בתחום הפסיכולוגיה ,ואת ענת שניזק-טרונסקי,
ת"ז  ,59855858בעלת ניסיון בתחום העבודה הסוציאלית,
לחברות בוועדות השחרורים לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשנתיים ,החל ביום ט"ז בשבט התשס"ח )23
בינואר .(2008
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-101
__________
1

עבאס עבסי ,ת"ז 023175896

לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-399

1

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ס"ח התשכ"ג ,עמ' .50

מינוי חבר לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33א( ו–)ב( לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-אני ממנה את מרדכי ירושלמי ,ת"ז
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
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ס"ח התשס"א ,עמ' .410

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

ארז נוריאלי ,ת"ז 023908320

__________

דניאל פרידמן
שר המשפטים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק הפטנטים ,התשכ"ז-
 ,11967אני ממנה את שמואל גולדשמיד ,ת"ז  ,003058278חבר
בחדר המורים של מוסד להשכלה גבוהה ,לחבר בוועדה לענייני
פיצויים ותמלוגים שלפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-1498
__________
1

דניאל פרידמן
שר המשפטים

ס"ח התשכ"ז ,עמ' .(201) 148

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

מינוי חבר בוועדות ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב ,1962-ולפי חוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(,
התשכ"ב) 11962-להלן  -החוק( ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי המלצת שר הפנים ,אני ממנה
את שמיל בן–אריה ,ת"ז  ,022024152לחבר בוועדות ערר לפי החוק,
במחוז נצרת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-810
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )116ב( לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את רינת אמסילי ,ת"ז  ,024685240מנהלת ענף
)מבקרת תביעות( בלשכת הסדר המקרקעין בבאר שבע ,בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-295
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )116ב( לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את שולה באבר ,ת"ז  ,011271293רכזת )בוחנת
עסקאות( בלשכת רישום המקרקעין בנצרת ,בסמכויות של רשם
מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
ז' בשבט התשס"ח ) 14בינואר (2008
)חמ (3-295
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
מכוח תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה )(1)84ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום() 11945 ,להלן  -התקנות( ,ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור והסדר
הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה
"ערוץ הטלוויזיה אלמנאר" או "תחנת הטלוויזיה אלמנאר" )להלן
 הארגון( ,או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה ,הוא התאחדותבלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש
להודיע על כך לשר הביטחון ,באמצעות ארנון איקן ,סגן בכיר
לחשב הכללי במשרד האוצר ,טל'  02-5317506או .02-5317434
__________
 1ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב לשר הביטחון ,באמצעות היועץ המשפטי למערכת
הביטחון ,בתוך  14ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
ג' בשבט התשס"ח ) 10בינואר (2008
)חמ (3-1080
אהוד ברק
שר הביטחון

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
מכוח תקנות ההגנה )שעת חירום(1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה )(1)84ב( לתקנות ההגנה )שעת
חירום() 11945 ,להלן  -התקנות( ,ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר
דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור והסדר
הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או הארגון המכונה
"מועדון ההשכלה בצור באהר" או "מועדון ההשכלה  -פורום
התרבות  -פורום ההשכלה" או "ג'מעיית אלמונתדא אלתקאפי"
)להלן  -הארגון( ,או בכל שם אחר שיכונה בו ארגון זה ,הוא
התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.
המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה נדרש
להודיע על כך לשר הביטחון ,באמצעות ארנון איקן ,סגן בכיר
לחשב הכללי במשרד האוצר ,טל'  02-5317506או .02-5317434
הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב לשר הביטחון ,באמצעות היועץ המשפטי למערכת
הביטחון ,בתוך  14ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
ג' בשבט התשס"ח ) 10בינואר (2008
)חמ (3-1080
__________
 1ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

אהוד ברק
שר הביטחון

הודעה על הסמכה
לפי חוק המים ,התשי"ט1959-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 35א)ב() (2לחוק המים,
התשי"ט ,11959-הסמכתי את הממונה על התקציבים במשרד
האוצר לתת אישור למנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
לעניין המחיר שבו יימכרו המים שעל מכירתם או רכישתם הוא
הורה ,לפי הוראות הסעיף האמור.
כ"ד בטבת התשס"ח ) 2בינואר (2008
)חמ (3-1383
רוני בר–און
שר האוצר

__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .169

כתב מינוי
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת
השר לאיכות הסביבה ,אני ממנה את פקחי הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן לבצע
תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת:2
__________
1

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202

2

ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

1783

1784

שם העובד

תעודת זהות

שם העובד

תעודת זהות

אבוטבול אהוד

034907006

גרינברג יואב

032803488

אוחיון אביב

024291379

גרטלר רועי

036450922

אונגר שירן

031180441

דאודי משה

056703424

אורבך מאיר

032373292

דוד דוד

050821511

אורון טליה

051040855

דורפמן עמי

027973601

אילון גיא

057412249

דרור איל

053407904

אילן חגי

005597679

דרור אלי

054572250

אלבז נתן

022880835

דרור גיל

006517361

אלוני עמיר

056109747

דרורי בן

031899727

אלישע ליאל

036330629

האן יוסי

056700461

אלמקייס מאיר

068444561

הברי אסף

028706117

אלפסי צחי

037193380

הפנר ראובן

042081224

אריאלי גל

024582892

הראל יוסף

027003896

ארליך אורי

054897822

הררי עופרי

029006301

אתר אבים

055651327

ווליס איתמר

036276848

בולדו אריאב

032374548

וולוקיטה מיכל

051468312

בולדו עמיצור

005592845

ויינשטיין דינה

052058898

בונה יהודה

003071248

ולנסי און

024595860

ביטון גד

059590869

חדד עזרא

058295429

בירמן זיו

033008046

חמו יורם

058860131

בלסקי אביעד

023917990

חפץ אייל

022099865

בניטה אופיר

029687837

טל מרסל

025180621

בן ארי יגאל

022841084

טמים דוד

064609845

בן זכרי רפאל

027951284

יגר אילן

058017443

בן יוסף רועי

055667380

יהלומי אוהד

025656919

בן נון גיל

058431461

יונה אהוד

031898336

בן ציון ישי

027427483

יוסיפוביץ יצחק

067881606

בן שחר הראל

031991854

יעקב עופר

029575081

בר אביעד

029369402

ישכרוב שחר

059077479

ברגמן אליעזר

051037778

כהן גיא

025327057

ברוכי ארז

032428153

כהן עמירם

036003283

גבאי אלי

069361244

כהן ליאור

024038994

גבאי גלעד

022059372

כהן נפתלי

051923050

גבוע מוחמד

024715377

כץ מארק

014953889

גדיר ממדוח

052443611

כץ עמית

031568702

גדליהו נפתלי

071727283

כרכום טבי

024582223

גואלמן עומרי

034872713

לביא צור

055902142

גולדשטיין חוה

055872790

לוי אלון

022415988

גלילי משה

005872288

לוי שרון

029009115

גלזמן הלל

050840966

לוי שי

035729979

גלעדי יחזקאל

050284017

לוסטיגמן יואב

025366519

גלעדי פרץ

010073781

לזר עמירם

038423950

גנדלר יותם

024309114

לינג ליעד

028509370

גרינבאום דוד

029341310

לינדנר עוזי

052001153

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

שם העובד

תעודת זהות

שם העובד

תעודת זהות

לינקולן אברהם

032140899

פרו דוד

064727134

מגן יפתח

033501776

פרידמן יוסף

055094155

מאור דוד

051300689

צברי עמרם

059838144

מויאל טל

024548182

צור לביא

055902142

מולאי יאיר

059200717

ציון אורן

033473166

מונוסטרסקי שמוליק

005548391

צייגר יניב

033305079

מילר אייל

033195363

צעירי אברהם

009574138

מינץ משה

059771618

ציפורי אברהם

024847303

מטמון דני

051102853

קבסה דדי

033814880

מליחי יריב

024990194

קופר צחי

024438517

מלכה אורי

057764375

קורוניו מתתיהו

054990262

מלכא רוני

050440619

קורן שי

032820276

מקלדה יעקוב

054431903

קזס יעקב

032305450

מרדכי ירון

057398620

קייזר אורי

037385804

משי נעם

051384956

קינג רון

053889325

נוה אורי

013220751

קליין צביקה

054618624

נויברגר חגי

038464079

קלר אריה

043610362

נחמיה עודד

028887685

קפלן אסף

024153215

ניסים דורון

055557318

קונסטנטין לוטיוק נתן 306745381

נמצוב סיימון

015535370

רבין פיטר

068904622

נסאר מחמוד

059368373

רוזנברג בן

029251162

נחמני תומר

029723574

רוזנברג חגי

009817008

סולימן חנוך

055896518

רון-רסקי אסף

056468275

סופר יואב

016788317

רותם דותן

024901654

סופר קובי

055043145

ריקלין חזי

033309865

סיני יוסי

055526248

רייזר לירן

023663990

סיני יפתח

057865826

רסקי אסף

056468275

ספירסט ג'ימס

017929795

שבח יצחק

038629648

עובד עוז מליכי

058784984

שטינברג בן

034219774

עובדיה שחר

032029464

שדה תמיר

057718942

עבדי דוד

056380421

שדה שאול

016192460

עברון גיל

056702137

שורקי רעיה

057467961

עזרן הלל

022224638

שחם ברק

024883316

עמור עופר

024072464

שיפמן אילן

023535172

ענבר בן

027974807

שלו מרום

023673700

פאעור אמנון

002835183

שלמון בנימין

004939716

פבזנר דרור

054098322

שמיר יתיר

024185597

פורת יהל

032372740

שני עודד

022344782

פילס דודו

027984905

שפי מוטי

056687924

פלג עודד

009178567

שפירא רביב

053435244

פלד אלדד

028551851

שרון יאיר

020102950

פלד בתיה

052773967

שרון עומרי

059065680

פלס ניב

056383540

שרון עמית

034822148

פריד מנחם

056499601

שריר יוני

023708282

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

1785

תעודת זהות

הרשאה והסמכה

ששון יוחנן

052274321

ששון עזרא

056752116

שריקי איציק

024633976

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות( ,לפי חוק מניעת
זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח ,1988-ולפי פקודת
בריאות העם1940 ,

שם העובד

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שיינתנו
מפעם לפעם בידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר או בידי מי שהוא הסמיך לעניין זה.
תוקף מינוי זה עד יום ד' בטבת התשס"ט ) 31בדצמבר
 (2008וכל עוד הממונה מכהן בתפקידו.
כ"ט בטבת התשס"ח ) 7בינואר (2008
)חמ (3—474
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1סעיף )5ד( לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ"ח ,21988-וסעיף 64ג לפקודת בריאות העם ,31940 ,אני
מרשה ומסמיך זה ,לפי העניין את עבד מחמיד ,ת"ז ,059418640
עובד המשרד להגנת הסביבה ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על חוקים אלה ועל התקנות והצווים שלפיהם:
) (1חוק הדרכים )שילוט( ,התשכ"ו;41966-
) (2סימן א 1בפרק השני של חוק המים ,התשי"ט; 1959-
5

) (3חוק הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב;61962-
) (4חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח;71968-
) (5חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט; 1999-
8

) (6חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג;91993-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
)עדות( ,1אני מרשה את עובדי יחידת הממונה על הביטחון
במערכת הביטחון שלהלן:

) (7חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
 לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוקהאמור או כדי לגלותן;

) (1גולן נעם ,ת"ז 53894226

) (8פקודת בריאות העם - 1940 ,לערוך חקירות בחצרים שאליהם
הם נכנסים מכוח סמכותם לפי חלק ו' 1של אותה פקודה,
לשם מניעת עבירות על חלקים ה' ו–ו' לפקודה זו והתקנות
שעל פיהם ולשם גילוין.

) (2ורטמן גד ,ת"ז 030096705
) (3טמיר דורון ,ת"ז 52745635
) (4יעקב נוימן מירב ,ת"ז 027957471

2

תוקף הרשאה והסמכה זו עד יום א' באלול התשס"ח
) 1בספטמבר  ,(2008וכל עוד מקבל ההרשאה וההסמכה משמש
עובד המשרד להגנת הסביבה.

) (5נדלר נח ,ת"ז 68634864
) (6קרוייצר יצחק ,ת"ז 26946244
לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות של חשודים בעבירות
כמפורט להלן ,אם החליטה כך על פי הנוהל הוועדה המשותפת
או נציג הפרקליטות העומד בראשה:
) (1עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד משרד הביטחון
בדרך נמוך מדרג ראש אגף ,עובד יחידת סמך של משרד
הביטחון ,עובד הקריה למחקר גרעיני )קמ"ג( ,עובד המרכז
למחקר גרעיני )ממ"ג( ,עובד הוועדה לאנרגיה אטומית ,עובד
המכון הביולוגי ,או עובד תעשיות ביטחוניות;
) (2עבירות שעבר ספק של אחד מהגופים המנויים בפסקה )(1
בקשר לקשריו עם אותו גוף.
בהרשאה זו:

א' בשבט התשס"ח ) 8בינואר (2008
)חמ (3-279
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ' .118
 3ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשל"ג ,עמ' .232
 4ס"ח התשכ"ו ,עמ' .6
 5ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשל"ב ,עמ' .8
 6ס"ח התשכ"ב ,עמ' .96
 7ס"ח התשכ"ח ,עמ' .204
 8ס"ח התשנ"ט ,עמ' .170
 9ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28

"הנוהל"  -נוהל מיום ט"ו באייר התשס"ה ) 24במאי  ,(2005שקבע
היועץ המשפטי לממשלה ,בנוסחו המעודכן מזמן לזמן;

הסמכת מאבטח

"ועדה משותפת"  -ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג
פרקליטות המדינה;

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס"ה2005-

"תעשיות ביטחוניות"  -התעשיה הצבאית בע"מ ,תעשיה אווירית
בע"מ ,רפא"ל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון בציבור ,התשס"ה) 12005-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת המרכזים הרפואיים המפורטים
להלן למאבטח לעניין החוק )להלן  -מאבטח( ,ובלבד שקצין
מוסמך אישר את כשירותו:

תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח )31
במרס  (2008וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו האמור.
א' בשבט התשס"ח ) 8בינואר (2008
)חמ (3-279
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
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) (1בית החולים מאיר בכפר סבא;
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

) (2בית החולים סורוקה בבאר שבע;
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

) (3בית החולים השרון בפתח תקוה;
) (4בית החולים קפלן ברחובות;
) (5בית החולים יוספטל באילת;
) (6בית חולים הכרמל בחיפה;
) (7בית חולים העמק בעפולה;
) (8בית החולים שניידר בפתח תקוה;
) (9בית החולים בלינסון בפתח תקוה.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף  3לחוק,
יהיו כמפורט להלן:
) (1בעת כניסה לבניין מרכז רפואי  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען ,בטובין אחרים;
) (2במרכז הרפואי ובסביבתו הקרובה  -על גופו של אדם או
בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא
עימו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות שימוש שלא כדין
בנשק ,או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
כ"ה בטבת התשס"ח ) 3בינואר (2008
)חמ (3-3595
אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

מינוי והסמכת מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,11954-לפי סעיף  1לחוק שעות עבודה
ומנוחה ,התשי"א ,21951-לפי סעיף  1לחוק עבודת הנוער,
התשי"ג ,31953-לפי סעיף )15ב()א( לחוק שכר מינימום,
התשמ"ו ,41987-ולפי סעיף )18א( לחוק שוויון ההזדמנויות
בעבודה ,התשמ"ח ,51988-אני ממנה ומסמיך ,לפי העניין,
את עובדי המדינה הרשומים מטה לעניין הפיקוח על ביצוע
הוראות לפי החוקים האמורים ,וכן על ביצוע הוראות חוק
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א ,62001-חוק
הודעה לעובד )תנאי עבודה( ,התשס"ב ,72002 -סעיף  26לחוק
הגנת השכר ,התשי"ח ,81958-וסעיף )7ב( לחוק למניעת הטרדה
מינית ,התשנ"ח.91998-
מס' ת"ז
052712460
039134051

שם פרטי ומשפחה
דביר מלול
אסף חיון
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ' .202
 2ס"ח התשי"א ,עמ'  ;204י"פ התשט"ו ,עמ' .156
 3ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשנ"ח ,עמ'  ;256י"פ התשנ"ד ,עמ'
.2960
 4ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשס"ב ,עמ' .493
 5ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשנ"ח ,עמ'  ;169י"פ התשנ"ו ,עמ'
.1054
 6ס"ח התשס"א ,עמ'  ;378י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
 7ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;210י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
 8ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;86י"פ התשס"ד ,עמ' .1323
 9ס"ח התשנ"ח ,עמ' .166
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מס' ת"ז
061505590
307195685
034029785
040851529
053096160
049818610
040638264
066424409
060939428
053075446
037392925
040285108
200369692
4076427
301413027
30629741
43379882
32929820
64983703
304658404
36958254
37286861
34436444
039139571
033977711
037791175
026419366

שם פרטי ומשפחה
ליאור פרץ
יגאל מיטניקוב
יוסי ריגלר
תומר יפה
מורן מאור
יעל בר–יוסף
נדיר בן–משה
לימור שמסיאן
מיה זיסמן
אריאל אינגבר
אליאור טובול
שקד פורת
הינו מירה
דוד חזן
לינה בוטרוס
סהר קופרמן
יונתן רינות
ארז שלום
יאיר בן–נתנאל
אלינה וירחינוב
שירן אהרון
עמית ויסמן
יאן להגנק
אברהים אוסמה
שאהא סמאהר
מוסא חמד
חטיב מועתסם
כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3—150

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

מינוי מפקח מרחבי על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני ממנה את מרדכי חביה ,ת"ז ,51693356
במקום אמיר אופיר 3למפקח מרחבי על כוח אדם ,למרחב תל אביב
והמרכז ,הכולל את מרחב ירושלים.
מינוי זה יעמוד בתוקף לתקופה של שנה מיום פרסומו.
כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3-81
__________
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ' .86
 3י"פ התשנ"ד ,עמ' .3517

אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
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הודעה על מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

לפי חוק רשות שדות התעופה ,התשל"ז1977-

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )8ב( לחוק רשות שדות
התעופה ,התשל"ז ,11977-ובאישור הממשלה ,מיניתי את עמית
לנג ,לחבר במועצת רשות שדות התעופה ,מקרב עובדי המדינה,
במקומו של שאול צמח.

אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:

ג' בשבט התשס"ח ) 10בינואר (2008
)חמ (3-421
__________
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .182

שאול מופז
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעור הריבית
ודרך חישובה( ,התשס"ג2003-
בהתאם לתקנה  6לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת
שיעור הריבית ודרך חישובה( ,התשס"ג ,12003-שיעורי הריבית
לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א ,21961-לתקופה שמיום
כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר  (2008עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח
) 31במרס  (2008יהיו כדלהלן:
.1

ריבית צמודה
שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על  4%לשנה.

.2

ריבית שקלית
שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על  6.7%לשנה.

.3

ריבית במטבע חוץ )דולר(
שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על  5.72875%לשנה.

.4

ריבית הפיגורים הצמודה
שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על  10.5%לשנה.

א' בשבט התשס"ח ) 8בינואר (2008
)חמ (3-3220
__________
 1ק"ת התשס"ג ,עמ' .588
 2ס"ח התשכ"א ,עמ' .192

שוקי אורן
החשב הכללי

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני,
התשס"ז) 12007-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את ראש האגף לפיקוח
על היצוא הביטחוני לרשות מוסמכת לעניין החוק.
ו' בשבט התשס"ח ) 13בינואר (2008
)חמ (3-3791

__________
 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .398
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פינחס בוכריס
המנהל הכללי
של משרד הביטחון

מס' הרישום2762 :
מס' הבקשה.3801/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארפובי.
מס' הרישום2763 :
מס' הבקשה.3802/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארפין.
מס' הרישום2764 :
מס' הבקשה.3803/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארבורגון.
מס' הרישום2765 :
מס' הבקשה.3804/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארדארפור.
מס' הרישום2766 :
מס' הבקשה.3805/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארסקה.
מס' הרישום2767 :
מס' הבקשה.3806/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארמאפור.
מס' הרישום2768 :
מס' הבקשה3807/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארפיסווי.
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
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מס' הרישום2769 :
מס' הבקשה.3808/05 :
שם המבקש :סינגנטה סידס ב.ו ,.הולנד ,על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפח :ה .סטמקנס.
הגידול והזן :ורבנה קארווי.
מס' הרישום2770 :
מס' הבקשה.3678/04 :
שם המבקש :העוצרים של אוני' קליפורניה ,על ידי ריינהולד
כהן ושות' ,ת"ד  ,4060תל אביב .61040
שם המטפחים :דאגלאס ו .שואו ,ארצות הברית & קירט ד.
לארסון.
הגידול והזן :תות שדה אלביון.
מס' הרישום2771 :
מס' הבקשה.3575/03 :
שם המבקש :יישום ,חברה לפיתוח ומחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים על ידי חברת זרעים גדרה ,ת"ד ,103
גדרה .70750
שם המטפחים :יונתן אלקינד ,ישראל ובנימין ניר ,ישראל.
הגידול והזן :פלפל דקר.
מס' הרישום2772 :
מס' הבקשה.3576/03 :
שם המבקש :יישום ,חברה לפיתוח ומחקר של האוניברסיטה
העברית בירושלים על ידי חברת זרעים גדרה ,ת"ד ,103
גדרה .70750
שם המטפחים :יונתן אלקינד ,ישראל ובנימין ניר ,ישראל.
הגידול והזן :פלפל קנון.
מס' הרישום2773 :
מס' הבקשה.3682/04 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :עמוס ניר ,ישראל.
הגידול והזן :חסה שלי.
מס' הרישום2774 :
מס' הבקשה.3683/04 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :אקר רון ,ישראל.
הגידול והזן :עגבניה אמיליה.
מס' הרישום2775 :
מס' הבקשה.3684/04 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :אקר רון ,ישראל.
הגידול והזן :עגבניה טרייסי.
מס' הרישום2776 :
מס' הבקשה.3685/04 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :עזרי פלג ,ישראל.
הגידול והזן :עגבניה לורה לי.
מס' הרישום2777 :
מס' הבקשה.3723/05 :
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שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע"מ.
שם המטפח :גד פישלר ,ישראל.
הגידול והזן :כותנה יובל.
מס' הרישום2778 :
מס' הבקשה.3724/05 :
שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע"מ.
שם המטפח :גד פישלר ,ישראל.
הגידול והזן :כותנה עופר.
מס' הרישום2779 :
מס' הבקשה.3725/05 :
שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע"מ.
שם המטפח :גד פישלר ,ישראל.
הגידול והזן :כותנה אורן.
מס' הרישום2780 :
מס' הבקשה.3726/05 :
שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע"מ.
שם המטפח :גד פישלר ,ישראל.
הגידול והזן :כותנה איתן.
מס' הרישום2781 :
מס' הבקשה.3727/05 :
שם המבקש :זרעי ישראל  -אגודה שיתופית בע"מ.
שם המטפח :גד פישלר ,ישראל.
הגידול והזן :כותנה ארז.
מס' הרישום2782 :
מס' הבקשה.3736/05 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :עמוס ניר ,ישראל.
הגידול והזן :חסה לילך.
מס' הרישום2783 :
מס' הבקשה.3737/05 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :עמוס ניר ,ישראל.
הגידול והזן :חסה ליבי.
מס' הרישום2784 :
מס' הבקשה.3738/05 :
שם המבקש :הזרע ג'נטיקס בע"מ.
שם המטפח :עמוס ניר ,ישראל.
הגידול והזן :חסה לינוי.
מס' הרישום2785 :
מס' הבקשה.3853/05 :
שם המבקש :סמיניס וג'טבל סידס ,אינק) .על ידי דר' שלמה כהן
ושות' ,מגדל המאה ,אבן גבירול  ,124תל אביב(.
שם המטפח :ג'ורקו ליג' ,הולנד.
הגידול והזן :פלפל .SBR 28-1178
כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר (2007
)חמ (3-361
מיכל סגן-כהן
רשמת זכות מטפחים
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הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-כי רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום2761 :
מס' הבקשה.3633/04 :
שם המבקש :פירות ומשתלות בן דור בע"מ ,יסוד המעלה .12105
שם המטפח :יוסף בן דור ,יסוד המעלה .12105
הגידול והזן :שזיף יפני דאמסק הארט.

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3-361
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272

מיכל סגן-כהן
רשמת זכות מטפחים

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף )22א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים,
התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום
זכות מטפחים 2תתוקן כלהלן  -בבקשה מס'  ,3667/04בשם
המוצע לזן ,במקום "רבכות" יבוא "רבאון".
ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3-361
מיכל סגן-כהן
רשמת זכות מטפחים
__________
 1ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשמ"ד ,עמ'  ;23התשנ"ו ,עמ' .92
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .3970

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב צוריאל מחלת הניוקסל:
מושב צוריאל ,מושב חוסן ,מושב אלקוש ,מושב פקיעין
החדשה וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3קילומטרים ממושב
צוריאל.
כ"ד בשבט התשס"ח ) 31בינואר (2008
)חמ (3-126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה בקיבוץ קדרים מחלת הניוקסל:
קיבוץ קדרים ,קיבוץ חוקוק ,מושב כלנית וכל מקום אחר
הנמצא ברדיוס של  3קילומטרים מקיבוץ קדרים.
כ"ב בשבט התשס"ח ) 29בינואר (2008
)חמ (3-126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב שומרה מחלת הניוקסל:
מושב שומרה ,מושב אבן מנחם ,מושב שתולה ,מושב זרעית
וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3קילומטרים ממושב שומרה.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2008
)חמ (3-126
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים להלן
אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב גורן מחלת הניוקסל:
מושב גורן ,קיבוץ איילון וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3
קילומטרים ממושב גורן.
כ"ד בשבט התשס"ח ) 31בינואר (2008
)חמ (3-126
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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מושב יערה ,קיבוץ אידמית ,קיבוץ אילון ,מושב עבדון ,וכל
מקום אחר הנמצא ברדיוס של  3קילומטרים ממושב יערה.
כ"ב בשבט התשס"ח ) 29בינואר (2008
)חמ (3-126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח עמ' .853

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

שינוי הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקות מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח
חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מבטל את ההכרזה 2על אזורים נגועים
במחלת הניוקסל באזורים שפורטו בה ,למעט על מושב רמת צבי.
כ' בשבט התשס"ח ) 27בינואר (2008
)חמ (3-126
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 2י"פ התשס"ח עמ' .694

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12071
שם התכנית :בניית מוסד ציבורי לדת מעל מבנה
קיים למסחר ,בין הרחובות עזרת תורה ואבן האזל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה 1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
לבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת
מס'  ,12071שינוי לתכנית /1839א.
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב עזרת
תורה  .18שכונת עזרת תורה; קואורדינטה  - Yמערב מזרח
  ,220/300קואורדינטה  - Xדרום צפון  ;633/825 -הכל לפיהגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר:
גוש ,30240 :חלקי חלקות.82 ,58 ,48 :
מטרת התכנית :בניית מוסד ציבורי לדת  -ישיבה מעל
בניין מסחרי קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממסחר לייעוד
מעורב מסחר ומוסדות ציבור  -ישיבה .ב .קביעת הוראות בניה.
ג .קביעת קווי בניין .ד .קביעת גובה בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  .02-6290222העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,טל' .02-6296811
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' 10116
שם התכנית :שינוי ייעוד שטח וקביעת בינוי לשני
בנייני מגורים חדשים בעבור  40יח"ד ,רוממה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס'  ,10116שינוי לתכנית .2267

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
אהליאב  .18שכונת רוממה ,שטח הידוע כאולמי יסמין;
קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה :אורך בין  219/200לבין
 ,219/275רוחב בין  633/250לבין  ;633/350הכל לפי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול` גושים וחלקות :גוש,30235 :
חלקה במלואה ,91 :חלקי חלקה.146 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד שטח וקביעת בינוי לשני
בנייני מגורים חדשים בעבור  40יח"ד .2 .שינוי ייעוד שטח
מאזור מלאכה זעירה לאזור מגורים מיוחד ,דרך חדשה ושטח
פרטי פתוח .3 .שינוי ייעוד שטח משביל להולכי רגל חדשה.
 .4קביעת הוראות בינוי חדשות בעבור הריסת המבנה הישן
הקיים בשטח ובנית שני מבני מגורים חדשים בני  7ו– 8קומות
מעל  2קומות חניה ומחסנים תת–קרקעיים .5 .קביעת תוספת
שטחי בניה בהיקף של  8.405מהם  4.730מ"ר שטחים עיקריים
ו– 3.675מ"ר שטחי שירות .6 .שינוי קווי הבניין וקביעת קווי
בניין חדשים .7 .קביעת מס' יח"ד מרבי בשטח מגרש חדש
מס'  1ל– 40יח"ד ) 20יח"ד בכל אחד מהבניינים( .8 .קביעת
מספר קומות מרבי לכל אחד מהבניינים כמפורט להלן :בבניין
הסמוך לרחוב אהליאב )להלן בניין א'(  7קומות מעל מפלס
ה– ,±0.00וקומה טכנית חלקית על הגג ו– 2קומות מתחת למפלס
 .±0.00בבניין הדרומי )להלן בניין ב'(  8קומות מעל מפלס ±0.00
וקומה טכנית חלקית על הגג ו– 2קומות מתחת למפל .±0.00
 .9קביעת השימושים המותרים בשטח מגרש חדש מס' .1
התכנית למגורים בקומות  7-1בבניין א' ,ובקומות  8-1בבניין
ב' .חניה ומחסנים בקומות התת–קרקעיות בשני הבניינים.
 .10קביעת הוראות בדבר דרך חדשה .11 .קביעת שלבי ביצוע
למימוש התכנית .12 .קביעת הוראות בגין בניינים ,גדרות,
מדרגות להריסה .13 .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/
להעתקה .14 .קביעת הוראות להקמת חניון תת–קרקעי.
 .15קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה .16 .קביעת
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש ,בהסכמה.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 10/08/2007
ובילקוט הפרסומים  ,5713התשס"ז ,עמ'  ,4253בתאריך .04/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה
מפורטת מס' 12012
שם התכנית :הקמת מבנה למגורים הכולל שימור
המבנה הקיים ,המושבה היוונית ,רח' חזקיהו המלך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת מס'  ,12012שינוי לתכניות .62 ,2878
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים .רחוב
חזקיהו המלך  .10שכונת המושבה היוונית; קואורדינטות
מרכזיות  ;220/325 - 630/050הכל לפי הגבולות המסומנים בת
בתשריט בקו כחול; גושים וחלקות :מוסדר :גוש ,30004 :חלקה
במלואה.8 :
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מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנה
למגורים בן  5קומות על–קרקעיות הכולל שימור המבנה הקיים
ליצירת  5יח"ד חדשות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי במערך ייעודי הקרקע
כמפורט להלן .1 :מאזור מגורים  1לאזור מגורים ב .2ב .שימור 2
קומות מקוריות בבניין קיים :הריסת תוספות מאוחרות בקומה
שלישית ,השלמת קומה שלישית ובניית  2קומות נסוגות
נוספות .ג .קביעת מס' יח"ד מרבי בשטח התכנית ל– 5יח"ד.
ד .קביעת מספר קומות מרבי ל– 5קומות .ה .קביעת השימושים
בשטח למגורים .ו .קביעת הוראות בגין גדר/מדרגות/קירות
להריסה .ז .קביעת הוראות בדבר בניין לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 11/05/2007
ובילקוט הפרסומים  ,5676התשס"ז ,עמ'  ,3020בתאריך .05/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טל'  ,02-6290222וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל'  , ,02-6296811וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
רות יוסף
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' תא2797/
שם התכנית :מתחם אליפלט ,רח' אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' תא ,2797/שינוי לתכניות תא ,1367/תא.397/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו;
גבולות התכנית :מצפון  -רחוב אילת ,מדרום  -רחוב הרבי
מבכרך ,ממזרח  -גוש  ,7083ממערב  -רחוב אליפלט; גושים
וחלקות :גוש ,7016 :חלקות במלואן ,104 ,101 - 95 :חלקי חלקות:
 .129 ,118 ,117גוש ,7083 :חלקי חלקה.149 :
מטרת התכנית .1 :יצירת רצף אורבני בין שכ' פלורנטין
ואזורי המגורים המערביים )המושבה האמריקאית ,מתחם נוגה,
לב יפו ויפו העתיקה( וחיזוק רח' אילת ,תוך ניצול פוטנציאל
המתחם על ידי קביעת :א .אזור מגורים מיוחד לסך הכל
כ– 10,700מ"ר בניה לשטחים עיקריים וכ– 4,300מ"ר שטחי שירות
על–קרקעיים .ב .הוראות בדבר תכליות מעורבות והקמת עד
 85יחידות דיור .ג .שטח פרטי פתוח והוראות לגביו .ד .ביטול
דרך מאושרת ,שביל הולכי רגל וקביעת מערך דרכים חדש.
ה .קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה מחדש של השטח המסומן,
לאיחוד וחלוקה מחדש לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה .2 .1965-שינוי בתחום התכנית של הוראות תכנית
מפורטת מס'  ,397תכנית מס'  1367על שינויהן ,אשר אושרו
למתן תוקף ופורסמו כחוק.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 13/07/2001ובילקוט הפרסומים  ,5009התשס"א ,עמ' ,3523
בתאריך .09/08/2001
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
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לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו,
טל'  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' תא3625/
שם התכנית :הסדרת שטחים ציבוריים בשכונת הדר יוסף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' תא ,3625/שינוי לתא.2204/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל–אביב-יפו .שכונת
הדר יוסף; גושים וחלקות :גוש ,6636 :חלקות במלואן,187 ,184 :
חלקי חלקות.517 ,190 ,183 :
מטרת התכנית :הסדרת שטחים ציבוריים פתוחים ושביל
עם זכות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל לחלקות מגורים
הגובלות בשצ"פ שבעורף רחוב קהילת ורשה ,על ידי :א .שינוי
ייעוד משצ"פ לשטח בייעוד שביל עם זכות מעבר לכלי רכב
והולכי רגל .ב .שינוי ייעוד מחניה ציבורית לשצ"פ .ג .שינוי
ייעוד מדרך קיימת לשצ"פ .ד .שינוי ייעוד מדרך קיימת לחניה
ציבורית .ה .קביעת הוראות לפיתוח שטחים אלו .ו .לשנות
בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס'  2204אשר פורסמה
למתן תוקף בילקוט הפרסומים מס'  3240מיום .22.8.1985
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 12/05/2006ובילקוט הפרסומים  ,5537התשס"ו ,עמ' ,3521
בתאריך .07/06/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-
יפו  ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל אביב ,שד' בן גוריון  ,68תל–אביב-יפו,
טל'  ,03-5217162וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/240/א
שם התכנית :אזור תעשיה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
מס' בב/240/א ,שינוי לתכנית בב/105/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק; גבולות
התכנית :בצפון  -חלקה  ,708בדרום  -חלקה  ,759במזרח -
כביש גהה ,במערב  -רחוב כהנמן; גושים וחלקות :גוש,6189 :
חלקות במלואן.716 ,713 :
מטרת התכנית :לקבוע אזור תעשיה המיועד למוסך לרכב,
שטח פרטי פתוח ,שטחים ציבוריים פתוחים ,הרחבת דרכים
וכמו כן לקבוע את שטח ההפקעה תמורת הויתור על שטח
של  3,125מ"ר על ידי רכישת החלקה  64בגוש  6196וחלקות
) 1734 ,1731לשעבר חלקה  (1014בגוש  6122ולשנות בהתאם
את תכנית המיתאר מס' בב /105/א ,בני ברק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 4.4.1973ובילקוט הפרסומים  ,1912בתאריך .19.4.73
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

 ,67012טל'  ,03-7632588וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776579
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
גילה אורון
יושבת ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מח263/
שם התכנית :יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר
החינוך ושדרת הפרדס עם מרכז העיר .הוחלף
מהר1305/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הוד השרון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' מח ,263/שינוי
לתכניות הר ,160/שד ,1248/כפיפות לתכנית הר.11/88/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון.
מתחם א'; קואורדינטה מערב  ,672,900מזרח  ,Yקואורדינטה
מזרח  ,190,500צפון  ;X -תיאור המקום  -מדרום לרחוב אסף
הרופא וממזרח לדרך  ,402ממערב לגבול בין מרחב תכנון דרום
השרון וממרחב תכנון הוד השרון ,ומצפון לכביש הכניסה
לירקונה; גושים וחלקות :גוש ,6449 :חלקות במלואן,13 ,3 :
 ,232 ,230 ,228 ,226 ,224 ,222 ,218-209 ,138 ,110 ,108 ,107חלקי
חלקות .234 ,220 :גוש ,6450 :חלקי חלקה .44 :גוש ,6456 :חלקה
במלואה.431 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים של כ– 730יח"ד
בעלת אופי עירוני ,ויצירת מכלול ציבורי פתוח בשטח של
כ– 25דונם ,ומכלול ציבורי בנוי בשטח של כ– 27דונם
המהווים חלק ממערך שטחי הציבור העירונים ,לרבות איחוד
וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ,והרחבת דרך רמתיים מ– 32מ'
ל– 40מ'.
עיקרי התכנית :א .יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר
החינוך ושדרת הפרדס ממערב עם מרכז העיר ושדרת
הפארקים הציבוריים מצפון .ב .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
למגורים א' ,מגורים ג' ,מגורים ד' ,שטחים למבנים ומוסדות
ציבור ,שטחי מסחר ,שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ג .שינוי ייעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים ג' ,מגורים ד',
שטחים למבנים ומוסדות ציבור ,שטחי מסחר ,שטחים ציבוריים
פתוחים ודרכים .ד .שינוי ייעוד שצ"פ לשטח מסחרי .ה .איחוד
וחלוקה למתחם איחוד וחלוקה מס'  2ללא הסכמת הבעלים.
ו .הקלה מקו בניין לדרך  402מ– 100מ' מציר הדרך לקו בניין  20מ'
מהציר ,למסחר ולקו בניין  25מ' מהציר ,למגורים ומבני ציבור.
ז .ביטול דרכים ,התוויית דרכים והרחבת דרכים קיימות.
ח .קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .ט .קביעת
הוראות וזכויות בניה לייעודי הקרקע השונים .י .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .יא .קביעת הוראות לפיתוח
השטח כולל תשתיות ושירותים .יב .קביעת תנאים להוצאת
היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון ,רח' בני ברית  ,7הוד
השרון  ,45105טל' .09-7759666
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' יב1/208/
שם התכנית :קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות,
קווי בניין ,מספר קומות ,שינוי הוראה בדבר קיר משותף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
יב ,1/208/שינוי לתכניות זמ ,600/יב.208/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנה ,רחוב אהרון חגג',
רחוב הצבעוני; גושים וחלקות :גוש ,4943 :חלקה במלואה.7 :
מטרת התכנית :א .קביעת שטחים עיקריים ושטחי שירות.
ב .קביעת קווי בניין .ג .קביעת מספר קומות .ד .שינוי הוראה
בדבר אורך קיר משותף .ה .התאמת המבנים הקיימים לזכויות
הבניה ,וסימון מבנים וגדרות להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 21/01/2005ובילקוט הפרסומים  ,5375התשס"ה ,עמ'  ,1904בתאריך
.03/03/2005
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יבנה ,שד' דואני  ,3יבנה  ,70600טל'  ,08-9433380וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי יהוד-נווה אפריים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' יד3006/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
יד ,3006/שינוי לתכנית יד ,2/1099/יד/במ.2001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד .רחוב הקונגרס
הציוני  ;10גושים וחלקות :גוש ,6692 :חלקה במלואה  ,63חלקי
חלקה.67 :
מטרת התכנית :א .המרת חלק מדרך לאזור מגורים א'.
ב .המרת שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' .ג .המרת שטח
ציבורי פתוח לדרך .ד .הקצאת מקום לחניה.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 12/07/2001ובילקוט הפרסומים  ,5006התשס"א ,עמ'  ,3447בתאריך
.24/07/001
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יהוד-נווה אפרים ,רח' מרבד הקסמים  ,6יהוד-נווה אפרים
 ,56100וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/20/1/ג
שם התכנית :תוספת קומה ושטחים לדירת גג
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/20/1/ג ,שינוי
לתכניות כס/1/1/גג ,כס ,20/1/פירוט לתכנית כס.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחוב חניתה
 ;12-10קואורדינטה מערב  ,191/300מזרח  ,Yקואורדינטה דרום
 ,676/275צפון  ;Xגושים וחלקות :גוש ,6428 :חלקה במלואה:
.559
מטרת התכנית :תוספת שטח עיקרי של  53מ"ר לצורך קירוי
מרפסת בקומת הגג ,ללא שינוי בחזיתות המבנה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,135כפר סבא
 ,44100טל' .09-7649175
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' כס/37/3/א10/
שם התכנית :שינוי ייעוד של מגרש ממסחרי
למגורים ג' ,שפ"פ ודרך
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' כס/37/3/א,10/
שינוי לתכניות כס ,3/כס/3/37/א ,כס/מק/1/1/גג/ג ,כס/1/1/
גל ,כס/1/1/מ ,כס/1/1/גל/א ,כס/1/1/ג ,כס/1/1/גג ,כס/1/1/
גג/א ,כפיפות לתכניות כס/1/1/מ/ב ,כס/מק/1/1/דג ,כס,1/1/
כס/1/1/גז.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רחוב הרצל
 ;61קואורדינטה מערב מזרח  Y= 657.800 -קואורדינטה דרום
צפון  ;X = 191.780 -גושים וחלקות :גוש ,6438 :חלקה במלואה:
.99
מטרת התכנית :שינוי ייעוד החלקה ממסחרי ,שטח פרטי
ודרך לייעוד מגורים ג'.
עיקרי הוראות התכנית .1 :איחוד מגרשים בהסכמת
בעלים .2 .שינוי ייעוד החלקה ממסחר ,שטח פרטי פתוח ,שטח
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ציבורי פתוח ,ודרך ציבורית לייעוד מגורים ג' בעבור  12יח"ד,
ושטח פרטי פתוח .3 .קביעת הנחיות בינוי כולל קווי בניין מעל
הקרקע ומתחת לקרקע .4 .קביעת הוראות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח' ויצמן  ,135כפר סבא
 ,44100טל' .09-7649175
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' לד6155/
שם התכנית :שינוי משטח מסחרי וחניה ציבורית
לאזור מסחרי משולב ושביל ,תוספת שטחים עיקריים
ושטח שירות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לוד מופקדת תכנית מפורטת מס' לד ,6155/שינוי לתכנית
לד.610/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד .רחוב צמח
צדק  ,4שכונת חב"ד; גושים וחלקות :גוש ,4026 :חלקות במלואן:
 ,282 ,281חלקי חלקה.80 :
מטרת התכנית :הגדלת שטחי בניה ותוספת תכליות למבני
צבור במגרש לייעוד מסחרי ,אשר ברח' צמח צדק  4בלוד
ובהתאם למפורט להלן :א .איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
בעלים לפי פרק ג' ,סימן ז' .ב .תוספת שטח עיקרי ושטח שירות.
ג .שינוי קווי בניין )קו בניין אחורי  -אפס ,קן בניין קדמי -אפס,
קו בניין צדדי צפוני  3 -מ' ,קו בניין צדדי דרומי  3 -מ' לפי
הקיים( .ד .קביעת הוראות בינוי .ה .תוספת תכליות בעבור
מבני ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'  .08-9788444העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
לוד ,כיכר קומנדו  ,1לוד  ,71104טל' .08-9279967
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מד23/5/
שם התכנית :קביעת תוספת לשטחי בניה עיקריים
ושירות בקומת מרתף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס מד ,23/5/שינוי לתכנית גז/מד/במ.5/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מודיעין-מכבים-
רעות ,רח' נחל מירון  ,54 ,52השטח נמצא בין קווי אורך
 X = 152,300 - 152,400ובין קווי רוחב ;Y = 144,850 - 144,800
גושים וחלקות :גוש ,5692 :חלקה במלואה ;25 :מגרש505/19 :
בהתאם לתכנית גז/מד/במ.5/
מטרת התכנית :א .קביעת תוספת של  60מ"ר לשטחי בניה
עיקריים בקומת מרתף .ב .קביעת תוספת של  24מ"ר לשטחי
שירות בקומת מרתף.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 16/02/2007ובילקוטהפרסומים ,5611התשס"ז,עמ',1097בתאריך
.31/12/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מודיעין-מכבים-רעות ,רח' דם המכבים  ,1מודיעין-מכבים-
רעות ,טל'  ,08-9726045וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' נת36/537/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים מיוחד למגורים
מיוחד א ,הקמת מבנה מגורים חדש
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת, ,36/537/שינוי
לתכניות נת ,1 /537 /נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רחוב הבריגדה
היהודית  56דרום נתניה; קואורדינטה מערב מזרח ,Y - 185.440
קואורדינטה דרום צפון  ;X- 689.044גושים וחלקות :גוש,8449 :
חלקה במלואה.7 :
מטרת התכנית :הקמת מבנה מגורים חדש בן  9קומות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים
מיוחד לאזור מגורים מיוחד א' .ב .תוספת יח"ד מ–16יח"ד
ל– 26יח"ד .ג .תוספת קומות מ– 5קומות על עמודים  +דירת
גג ל– 8קומות על עמודים  +דירת גג .ד .תוספת שטח עיקרי
מ– 1,769מ"ר ל– 2,970מ"ר .ה .שינוי קווי בניין :צדדי דרומי
מ– 5.0מ' ל– 4.3מ' .במרתף קדמי )שדרות בן גוריון(
מ– 10.00מ' ל– 0.0מ' .ו .קביעת שטחי שירות.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה ,42439
טל' .09-8603159
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' נת29/552/
שם התכנית :תוספת :יח"ד מ– 13ל– ,14שטחי בניה
 5%בקומה עליונה ,תוספת קומה ,קביעת קווי בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
נת ,29/552/שינוי לתכניות נת ,318/נת ,10/552/נת/100/ש,1/
נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .רחוב מול מול
 ;10גושים וחלקות :גוש ,8267 :חלקה במלואה.368 :
מטרת התכנית :א .תוספת יח"ד מ– 10יח"ד ל– 14יח"ד.
ב .תוספת שטחי בניה  5%בקומה עליונה .ג .תוספת קומה.
ד .קביעת קווי בניין .ה .קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 30/12/2005ובילקוט הפרסומים  ,5490התשס"ו ,עמ' ,1594
בתאריך .05/02/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת13/800/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' נת ,13/800/שינוי לתכניות נת/100/ש ,1/נת ,114/נת/
 ,48/114נת ,57/114/נת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה .פינת הרחובות
הרצל ודיזינגוף; גושים וחלקות :גוש ,8264 :חלקות במלואן:
 ,8-3חלקי חלקה.155 :
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מטרת התכנית :א .שינוי שטח מייעוד שטח בנייני ציבורי
למגורים מיוחד .ב .שינוי שטח מייעוד מסחרי  4ומגורים ב'
לשטח מסחר ומשרדים מיוחד ושטח ציבורי פתוח .ג .קביעת
שטח לחניה ייעודית פרטית וחניה ציבורית במרתפי החניה .ד.
קביעת שטח פנימי כשטח ציבורי פתוח לכיכר ציבורית פנימית
בין בית הכנסת הגדול לבין הבניינים שלאורך הרחובות הרצל
ודיזינגוף .ה .קביעת זכויות בניה ,הוראות הבינוי ,העמדת
הבניינים ,מספר הקומות ועיצוב אדריכלי עקרוני .ו .קביעת
זיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורכב בין המגרשים .ז .קביעת
מבנים להריסה .ח .שינוי ייעוד דרך לשטח ציבורי פתוח ושינוי
דרך משולבת לדרך .ט .קביעת תנאים למתן היתר בניה מכוחה
של תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 25/04/1999
ובילקוט הפרסומים  ,4752התשנ"ט ,עמ'  ,3232בתאריך .13/05/1999
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נתניה ,רח' תל חי  ,8נתניה  ,42439טל'  ,09-8603159וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' פת74/1201/
שם התכנית :שינוי ממגורים ב' למרפאה ושירותים,
ולדרך חדשה ,קביעת זכויות בניה וקווי בניין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' פת,74/1201/
שינוי לתכניות פת ,2000/פת.1201/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,בפינת
הרחובות רוטשילד מס'  173 ,171וגד מכנס מס'  ;3גושים
וחלקות :גוש ,6387 :חלקות במלואן.104 ,103 :
מטרת התכנית :תכנית זו באה לאפשר הקמת מרפאה
עירונית באמצעים האלה :א .שינוי ייעוד ממגורים ב' למבנים
ומוסדות ציבור לבריאות .ב .קביעת זכויות בניה וקווי בניין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח
תקוה .49100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת73/1268/
שם התכנית :שינוי ייעוד משטח מסילה לביטול
ושטח לתכנון בעתיד לשטח בייעוד שב"צ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' פת ,73/1268/שינוי לתכניות פת ,2000/מח.113/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה .הרחובות
לילינבלום ,אבשלום גיסין ,אחים בכר; גושים וחלקות:
גוש ,6376 :חלקה במלואה.14 :
מטרת התכנית :תכנית זו באה לשנות תכנית מיתאר
מקומית פתח תקוה כדלקמן :א .שינוי ייעוד משטח מסילה
לביטול ושטח לתכנון בעתיד לשטח בייעוד שטח בנייני ציבור/
שטח ציבורי פתוח ,ודרך חדשה .ב .קביעת הפקעות.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 09/12/2005
ובילקוט הפרסומים  ,5480התשס"ו ,עמ'  ,1217בתאריך .12/01/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה  ,49100וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/2/7/79/ג2/
שם התכנית :מגדל הבנים ,שינוי ממגרש מסחרי
למגרש מגורים מיוחד ,קביעת שפ"פ
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רצ/2/7/79/ג ,2/שינוי לתכנית רצ/2/7/79/ג.1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון .הרחובות
ז'בוטינסקי ,עולי הגרדום ,מוצקין ,רוטנברג; מצפון :רח' מוצקין.
ממערב :רח' ז'בוטינסקי .ממזרח :רח' רוטנברג .מדרום :רח' עולי
הגרדום; גושים וחלקות :גוש ,3934 :חלקה במלואה.240 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד הקרקע ממגרש מסחרי
למגרש מגורים מיוחד ושטח ציבורי פתוח .2 .קביעת תכליות
ושימושים במגרשים .3 .קביעת הוראות בניה והיקפי בניה
מרביים .4 .קביעת שטחים עם זיקות מעבר להולכי רגל ולכלי
רכב .5 .קביעת  66יח"ד בבניין בן  18קומות ,בן  18קומות על
עמודים  +קומה טכנית.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 10/08/2006
ובילקוט הפרסומים  ,5563התשס"ו ,עמ'  ,4555בתאריך .09/08/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
ראשון לציון ,רח' הכרמל  ,20ראשון לציון  ,75264טל'
 ,03-9547577וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א88/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ג',
תוספת יח"ד וזכויות בניה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רח/750/א ,88/שינוי לתכניות רח/2000/י ,רח/750/א ,ביטול
לתכנית רח/2000/ג ,כפיפות לתכניות רח/2000/ב ,1/תמא.2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות .רח' שפינוזה
 ;22קואורדינטות  ;600 ,100גושים וחלקות :גוש ,3702 :חלקה
במלואה.283 :
מטרת התכנית .1 :הגדלת מספר יחידות דיור .2 .הגדלת
מספר קומות .3 .תוספת  150מ"ר לשטחים עיקריים .4 .תוספת
שטח  108מ"ר למרפסות מקורות .5 .שינוי קו בניין קדמי
למרפסות  3.2מ'.
עיקרי הוראות התכנית .1 :שינוי ייעוד מאזור מגורים
ב' לאזור מגורים ג' .הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 6יח"ד
ל– 9יח"ד למגרש .2 .הגדלת מס' הקומות מ– 4קומות על
עמודים ל– 4על עמודים  +קומה חמישית חלקית .3 .תוספת של
 150מ"ר לשטחים העיקריים  108 +מ"ר שטח עיקרי למרפסות
מקורות ) 12מ"ר לכל יח"ד( .4 .יותר קו בניין מינימלי לחזית
רחוב שפינוזה של  3.2מ' לפי ההתיישרות עם המבנה הקיים
ממערב בעבור מרפסות בלבד ,ובתנאי שרוחבן לא יעלה  4מ'
וסידורן יהיה זו מעל זו.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 22/03/2007
ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ'  ,5553בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,72430
טל'  ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רחובות ,רח' ביל"ו  ,2רחובות  ,76442וכל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' רע570/1/
שם התכנית :איסור הקמת תחנות דלק באיזור
התעשיה רעננה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע ,570/1/שינוי
לתכניות רע/330/1/א ,רע/330/1/ב ,רע/2002/א ,רע/2002/ו,
רע/בת ,2002/רע/מק/2002/ב ,רע/מק/2002/ד ,רע/330/1/
ג ,רע/מק/2002/ח ,רע/2002/יא ,רע/מק/2002/ט ,רע/מק/
/2002יג ,רע/מק/2002/ה ,רע/מק/2002/יד ,רע/מק/2002/טו,
רע/2002/יח ,רע/מק/2002/כג ,רע/מק/330/1/ד ,רע/330/1/ה,
רע/מק/330/1/ו ,רע.261/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה; קואורדינטה
 Xמזרח מערב  ,189.000קואורדינטה  Yצפון דרום ,678.250
אזור התעשיה רעננה.
מטרת התכנית :מניעת הקמת תחנות תדלוק באזור
התעשיה רעננה.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

עיקרי הוראות התכנית :איסור הקמת תחנות תדלוק באזור
התעשיה רעננה .הערה :אין בהוראות תכנית זו כדי למנוע
הגשת תכנית מפורטת להקמת תחנות תדלוק .בסמכות הוועדה
המקומית לפי סעיף )62א()א().(10
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה  ,43604טל'
.09-7610516
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רע/308/1/ג
שם התכנית :תוספת לשטח עיקרי במגרש א' ,שינוי
קו בניין צדדי במגרש א'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' רע/308/1/ג ,שינוי לתכניות רע ,2000/רע.308/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה .רחוב הזוהר ;3
גושים וחלקות :גוש  ,6579חלקה במלואה.698 :
מטרת התכנית :תוספת של  13.87מ"ר לשטח עיקרי -
במגרש א' .שינוי מ– 194.63מ"ר ל– 208.5מ"ר במגרש א' .שינוי קו
בניין צדדי מ– 3מ' ל– 2.7מ'  -במגרש א'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 26/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5629התשס"ז ,עמ' ,1631
בתאריך .15/02/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 ,08-9788444וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה  ,43604טל'  ,09-7610516וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' זמ4/238/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה תכנית מפורטת מס' זמ ,4/238/שינוי לתכנית זמ.238/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה .שדרות
אליהו  ;4גושים וחלקות :גוש ,3897 :חלקות במלואן,17-6 :
.74 ,73 ,72 ,70 ,69 ,58 ,49 ,46 ,45 ,43-39 ,37 ,36 ,33 ,29-20
גוש ,3899 :חלקי חלקה .89 :גוש ,3916 :חלקות במלואן.5-2 :
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מטרת התכנית :שינוי תכליות מותרות באזור לשימור
ושחזור ,ואזור מגורים ללא שינוי בהוראות בניה ,כדי לאפשר
מסחר ואירוח באותם איזורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ובניה זמורה ,ביל"ו סנטר ,קרית עקרון ,70500
טל' .08-9414044
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' צש30/21/9/
שם התכנית :הוספת שטחי שירות ,שינויים בהוראות
הבינוי והעיצוב ,קביעת הוראות לבריכת שחיה ביתית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת תכנית מפורטת מס' צש ,30/21/9/שיני
לתכניות צש ,9/21/9/צש.0/2/0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין שריד ,רח' הזמיר;
גושים וחלקות :גוש  ,8808חלקה במלואה ;62 :גוש ישן,7818 :
חלקה במלואה ישנה ;4 :מגרש  2192בהתאם לתכנית צש/
.9/21/9
מטרת התכנית :א( הוספת שטחי השירות; ב( שינויים
בהוראות הבינוי והעיצוב שנקבעו בתכנית מס' צש,9/21/9/
לרבות שינויים בקווי בניין; ג( קביעת הוראות בדבר בריכת
שחיה ביתית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה לב השרון ,תל מונד ,תל מונד .40600
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' מח254/
שם התכנית :חלוקת השטח לייעדים האלה :מגורים,
שטח למבני ציבור ,שצ"פ ,דרכים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניהמצפה אפק מופקדת תכנית מפורטת מס' מח ,254/שינוי
לתכניות ממ ,4/1002/שד/במ/10/1002/א ,ממ.9005/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כוכב יאיר .כוכב יאיר
 צור יגאל ,צפונית מזרחית לצור יגאל ודרומית לכוכב יאיר;גושים וחלקות :גוש ,7372 :חלקות במלואן .6 ,4 :גוש ,8913 :חלקי
חלקות .23 ,21 ,20 :גוש ,8914 :חלקות במלואן.12-9 ,7 ,6 :
מטרת התכנית :א .התכנית ,עניינה בחיבור היישובים
צור יגאל וכוכב יאיר על ידי תוספת מגורים של  232יח"ד.
ב .איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים ,לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק.
ג .שינוי ייעוד משטח צבורי פתוח ,שטח פרטי פתוח ,אזור
תעשיה ומלאכה ,אזור דיור מיוחד ,דרך קיימת ורזרבה לתכנון
בעתיד ל :אזור מגורים א  -דו–משפחתיים ,אזור מגורים ב -
טוריים ,אזור מגורים מיוחד ,שטח למבני ציבור ,שטח ציבורי
פתוח ,מיתקנים הנדסיים ,דרך מוצעת ודרך משולבת מוצעת.
ד .קביעת זכויות בניה .ה .קביעת הוראות והנחיות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' גליס  ,9פתח תקוה
 ,49277טל' .03-9302051
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בר1/312/
שם התכנית :הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות
בגני טל/חפץ חיים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' בר ,1/312/שינוי
לתכניות בר ,312/בר.4/282/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חפץ חיים/גני טל.
רחוב ל"ר; קואורדינטה  ,633/000Xקואורדינטה ;180/400Y
גושים וחלקות :גוש ,5449 :חלקי חלקה .6 :גוש 5450 :חלקי
חלקות.8 ,6 :

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

מטרת התכנית :א .הקצאת  65נחלות ליחידות החקלאיות
בתחום התכנית )המוגדרות כמגורים א 2בתכנית בר.(4/282/
ב .הצמדת שטח חקלאי למגרש המגורים ,בהיקף של  2.5דונם
מתוכם  1.3דונם צמוד למגרש המגורים בעבור תעסוקה לא
חקלאית .ג .קביעת זכויות והוראות בניה לתעסוקה לא
חקלאית .ד .שינוי ייעוד מחקלאות לשטח ציבורי פתוח.
ה .קביעת זיקת הנאה .חלוקה בהסכמת הבעלים .ו .החלפת
תמ"מ  7/3בכל הנוגע לאישורה של תכנית זו ,בתנאי עמידתה
בנספח איכות הסביבה הקבוע בתמ"מ.7/3/
עיקרי הוראות התכנית :א .חלוקה בהסכמת הבעלים.
ב .הגדרת שימושי פל"ח ,זכויות ומגבלות הבניה שלהם.
ג .הגדרת שטח חקלאי כזיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי
רגל .ד .הגדרת שימושים וזכויות בניה בשטחים החקלאיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שורקות ,גבעת ברנר .60948
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ264/1/4/
שם התכנית :שינוי חלקה ממגורים א' ל–א' מיוחד,
הגדלת מספר יח"ד ,ושטח עיקרי למגורים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ ,264/1/4/שינוי
לתכניות הצ ,16/1/4/הצ.130/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צורן קדימה.
רח' הצבר; גושים וחלקות :גוש ,8036 :חלקה במלואה.103 :
מטרת התכנית .1 :שינוי ייעוד של חלק מחלקה  90מאזור
מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד .2 .שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח )שביל( למגורים א' מיוחד .3 .איחוד וחלוקה מחדש,
בהתאם להוראות פרק ג' ,סימן ז' לחוק ,בהסכמת הבעלים.
 .4הגדלת מספר יחידות הדיור המותר לבניה בתחום
התכנית מיח"ד אחת ל– 2יח"ד בכל מגרש ,סך הכל  8יח"ד
בתחום התכנית .5 .הגדלת השטח העיקרי המותר למגורים
מ– 960מ"ר ל– 1,560מ"ר ,בכל תחום אזור מגורים א' מיוחד
בהתאם למפורט בלוח הוראות וזכויות הבניה .6 .קביעת השטח
המותר לשטחי שירות ל– 30מ"ר לכל יח"ד באזור למגורים א'
מיוחד ,פרט למגרש  .2488במגרש 2488א'  25 -מ"ר ובמגרש
2488ב'  45 -מ"ר ,סך הכל  70מ"ר בתחום מגרש  .7. 2488קביעת
בינוי מנחה העקרוני באזור למגורים א' מיוחד ,הוראות בניה
וקווי בניין בתחום התכנית.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה
.42504
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' הצ/300/1/2/א
שם התכנית :חדרי יציאה לגג  -תיקון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/300/1/2/א,
שינוי לתכניות הצ/מק ,145/1/2/הצ/מק ,136/1/2/הצ/מק/
 ,147/1/2הצ/מק ,143/1/2/הצ/מק ,132/1/2/הצ/במ,300/1/2/
הצ/מק ,142/1/2/הצ/מק ,198/1/2/הצ/מק.137/1/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יונה .חלק תחום
הרשות; גושים וחלקות :גוש ,9501 :חלקות במלואן.101-4 :
גוש ,9502 :חלקות במלואן .115-5 :גוש ,9503 :חלקות במלואן:
.136-5
מטרת התכנית :תיקון והבהרתה של הגדרת שטח חדרי
יציאה לגג משטח שירות לשטח עיקרי.
עיקרי הוראות התכנית :ביטול השימוש לצורכי שירות
בחדר יציאה לגג וקביעתו כשטח עיקרי  23 -מ"ר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל'
 .08-9788444העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,אזור תעשיה דרום ,נתניה
.42504
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
שוקי אמרני
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16412/
שם התכנית :חלוקת מגרשים למגורים ,נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' גנ,16412/
שינוי לתכנית ג ,2634/כפיפות לתכניות ג ,7760/ג.10701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16581 :חלקה במלואה .8 :גוש ,16582 :חלקי חלקה.34 :
מטרת התכנית :חלוקת חלקה  8בגוש  16581למגרשים,
וקביעת הוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד חלקה  8בגוש 16581
משטח בניה מוצע לשטח למגורים ב ולשטח ציבורי פתוח.
ב .חלוקת חלקה  8למגרשים והתוויית דרך גישה .ג .קביעת
גודל מגרש מינימלי .ד .קביעת הוראות וזכויות בניה .ה .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת,
טל' .04-6459200
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחבי תכנון מקומיים הגלבוע ,עפולה ,הגליל המזרחי,
יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג13445/
שם התכנית :מתחם יער גבעת המורה )(1449
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבניה הגלבוע ,עפולה ,הגליל המזרחי ויזרעאלים מופקדת
תכנית מפורטת מס' ג ,13445/שינוי לתכניות תמ"א ,22/תמ"א,8/
ג ,1759/ג ,2047/ג ,12567/ג.677/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גושים וחלקות:
גושים בשלמותם .17238 ,17237 :גוש ,16779 :חלקות במלואן:
 ,6 ,4חלקי חלקות .5 ,2 ,1 :גוש ,16798 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש ,16800 :חלקי חלקות .3 ,1 :גוש ,16985 :חלקי חלקה.6 :
גוש ,17046 :חלקי חלקה .7 :גוש ,17059 :חלקות במלואן,1 :
 ,7-3חלקי חלקה .2 :גוש ,17064 :חלקות במלואן,16 ,14 ,9 :
 ,21 ,20חלקי חלקה .17 :גוש ,17065 :חלקות במלואן,12 ,11 :
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 ,19חלקי חלקות .32-30 ,27 ,22 ,21 ,17 :גוש ,17066 :חלקה
במלואה ,6 :חלקי חלקות .8 ,7 :גוש ,17068 :חלקי חלקה.9 :
גוש ,17069 :חלקות במלואן ,23-11 ,9-7 ,5 :חלקי חלקות:
 .10 ,6גוש ,17070 :חלקה במלואה ,4 :חלקי חלקה .7 :גוש,17076 :
חלקי חלקה .5 :גוש ,17080 :חלקי חלקות .10-8 :גוש,17081 :
חלקי חלקה .3 :גוש ,17082 :חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקות:
 .24 ,20 ,18 ,16-14גוש ,17083 :חלקה במלואה ,17 :חלקי חלקות:
 .13 ,10 ,9 ,6גוש ,17084 :חלקי חלקות.14 ,11 ,10 ,7 ,6 ,3 ,2 :
גוש ,17085 :חלקות במלואן ,9-1 :חלקי חלקות,18-12 ,10 :
 .26 ,25-22גוש ,17086 :חלקה במלואה ,11 :חלקי חלקות,7 :
 .10 ,9גוש ,17087 :חלקות במלואן,17 ,16 ,13 ,12 ,10-2 :
חלקי חלקות .23 ,22 ,20 ,19 ,14 ,11 ,1 :גוש ,17088 :חלקות
במלואן ,10 ,8 ,7 ,4-2 :חלקי חלקות .9 ,6 ,5 ,1 :גוש,17089 :
חלקות במלואן,4 ,1 ,98 ,97 ,93-81 ,79 ,70 ,66-5 ,3 ,2 :
 .104 ,102 ,94 ,78 ,69-67גוש ,17090 :חלקה במלואה.1 :
גוש ,17116 :חלקי חלקות .8 ,1 :גוש ,17117 :חלקי חלקות,1 :
 .12 ,9 ,6 ,3גוש ,17118 :חלקה במלואה .3 :גוש ,17120 :חלקה
במלואה ,11 :חלקי חלקות .12 ,10 ,9 ,3 :גוש ,17121 :חלקה
במלואה ,1 :חלקי חלקה .2 :גוש ,17203 :חלקי חלקה.46 :
גוש ,17205 :חלקי חלקות .16 ,12 ,11 :גוש ,17207 :חלקות
במלואן ,30 ,12 :חלקי חלקה .32 :גוש ,17230 :חלקי חלקה:
 .16גוש ,17231 :חלקה במלואה ,2 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש ,17232 :חלקי חלקות .5-1 :גוש ,17233 :חלקי חלקות-1 :
 .4גוש ,17234 :חלקה במלואה ,3 :חלקי חלקות,78 ,55 ,4 ,2 :
 .82גוש ,17235 :חלקה במלואה ,10 :חלקי חלקות,12 ,8 ,6 ,2 ,1 :
 .17-15גוש ,17236 :חלקות במלואן ,16-4 ,2 :חלקי חלקות.3 ,1 :
גוש ,17239 :חלקות במלואן ,8 ,3 ,2 :חלקי חלקות.9 ,7-4 ,1 :
גוש ,17240 :חלקי חלקות .24 ,21 :גוש ,20587 :חלקי חלקה.1 :
גוש ,20588 :חלקי חלקות .3-1 :גוש ,20589 :חלקה במלואה:
 ,6חלקי חלקות .5 ,2 ,1 :גוש ,20590 :חלקי חלקות.2 ,1 :
גוש ,23100 :חלקות במלואן ,78 ,74 ,73 ,70 ,69 :חלקי חלקות:
 .77-75 ,66גוש ,23101 :חלקי חלקה .18 :גוש ,23160 :חלקי חלקה:
 .4גוש ,23161 :חלקי חלקות .18 ,17 :גוש ,23172 :חלקי חלקות:
 .14 ,13גוש ,23175 :חלקה במלואה ,6 :חלקי חלקות,5 ,4 :
 .12 ,11 ,9-7גוש ,23176 :חלקי חלקות .10-8 :גוש ,23177 :חלקי
חלקות.80 ,60 :
מטרת התכנית :א .פירוט ודיוק מתחם יער  - 1449גבעת
המורה לפי תמ"א .22/ב .עדכון/התאמה/תיקונים לתמ"א22/
ביחס למצב תכנוני קיים ומאושר .ג .הסדרת גבולות שמורת
טבע ושמורת נוף גבעת המורה .ד .הגדרה וקביעת אתרים
קולטי קהל ,ודרכי יער ראשיות.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעה מדויקת של מתחמי
היערות .ב .קביעת ופירוט התכליות המותרות בשטחי היערות.
ג .התוויית מערכת דרכי יער .ד .קביעת מיקום לאתרי ביקור
חניונים ומצפורים .ה .קביעת הוראות ומגבלות בניה ,לצורך
הוצאת היתרי בניה בשטחים המיועדים לפיתוח .ו .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ז .קביעת תנאים לביצוע
התכנית כפעילות יערנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17511
טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע ,עין חרוד )מאוחד( ,טל'
 ,04-6533237ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עפולה ,רח' יהושע חנקין  ,47עפולה ,טל'  ,04-6520344ולמשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,כפר תבור,
טל'  ,04-6772333ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל' .04-6520038
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16615/
שם התכנית :הגדלת זכויות בניה יסוד המעלה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16615/שינוי
לתכנית ג.7393/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יסוד המעלה; גושים
וחלקות :גוש ,13990 :חלקי חלקות.12 ,11 :
מטרת התכנית :הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניה כפי
שמתואר בתשריט למגרש  20למתן לגיטימציה לבניין קיים.
עיקרי הוראות התכנית :א .הגדלת זכויות בניה .ב .קביעת
הוראות בניה .ג .שינוי בקווי בניה .ד .תוספת קומה .כל שאר
הוראות התכנית יהיו כפופים לתכנית ג.7397/
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,חצור הגלילית,
טל' .04-6800077
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג13353/
שם התכנית :נחל חרוד ,מזרח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
בקעת בית שאן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,13353/שינוי
לתכניות מש"צ ,41/מש"צ ,43/ג ,6995/ג ,6540/ג ,8530/ג,6475/
ג ,12013/ג ,12115/ג ,12507/ג.13333/

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נחל חרוד  -מזרחי;
גושים וחלקות :גושים בשלמותם,22824 ,22813 ,20964 ,20959 :
.22965 ,22931 ,22922 ,22906 ,22888 ,22873 ,22865 ,22829 ,22828
גוש ,20922 :חלקות במלואן.43 ,25 ,23 :גוש ,20958 :חלקה במלואה:
 .2גוש ,20960 :חלקות במלואן ,5 ,2 :חלקי חלקה .3 :גוש,20961 :
חלקות במלואן ,13 ,10 ,3 ,1 :חלקי חלקה .6 :גוש ,20965 :חלקות
במלואן ,11 ,4 ,2 :חלקי חלקות .7 ,6 :גוש ,20967 :חלקות במלואן-3 :
 ,15-13 ,10 ,5חלקי חלקות  .12 ,9 :גוש ,22803 :חלקות במלואן,14 :
 ,20-16חלקי חלקות .26 ,25 ,15 ,13 :גוש ,22805 :חלקות
במלואן ,20-8 :חלקי חלקות .22 ,5 ,4 :גוש ,22806 :חלקות
במלואן ,11 ,9-7 :חלקי חלקות .15 ,6 :גוש ,22823 :חלקות
במלואן .24-18 :גוש ,22831 :חלקות במלואן,18 ,14 ,4-2 :
חלקי חלקות .17 ,13 :גוש ,22864 :חלקות במלואן,9 ,8 :
 ,16-11חלקי חלקה .10 :גוש ,22867 :חלקי חלקות.15 ,6-4 :
גוש ,22871 :חלקות במלואן,32 ,31 ,21-15 ,13-10 ,7 ,6 ,4 :
-115 ,109-91 ,86 ,80 ,77 ,74 ,73 ,70-67 ,62-50 ,48-46
,207 ,204-200 ,193-190 ,188-186 ,168 ,167 ,165-163 ,123
,290 ,288 ,286 ,284 ,282 ,281 ,279 ,275 ,273 ,248-245 ,225
 ,310 ,302 - 300 ,298 ,296 ,294-292חלקי חלקות,30 ,29 ,24 ,5 :
,315 ,271 ,166 ,81 ,79 ,78 ,76 ,72 ,71 ,66 ,64 ,63 ,45 ,34 ,33
 .319 ,317גוש ,22874 :חלקות במלואן ,71 ,66 ,62 ,14-1 :חלקי
חלקה .60 :גוש ,22875 :חלקות במלואן,31-28 ,21-18 ,16-1 :
 ,131-129חלקי חלקות .122 ,32 ,27 ,26 ,23 ,22 ,17 :גוש,22879 :
חלקות במלואן,143 ,141 ,109-107 ,51 - 40 ,38 ,20 ,18 ,17 ,2 :
 ,201 ,148חלקי חלקות,137 ,135 ,133 ,128 ,122 ,118 ,116 ,37 :
 .200 ,195 ,190 ,152 ,150 ,144גוש ,22885 :חלקות במלואן:
 .126 ,125 ,115 ,111-107 ,34-23גוש ,22889 :חלקות במלואן,48 :
 ,77 ,60חלקי חלקות .115 ,46 ,40 ,21 ,7-4 :גוש ,22904 :חלקה
במלואה ,1 :חלקי חלקות .79 ,77 ,75 ,69-67 ,63-61 ,3 ,2 :גוש:
 ,22937חלקי חלקה .35 :גוש ,22946 :חלקי חלקות,37 ,34 ,32 ,31 :
גוש  ,,22963חלקי חלקה .16 :גוש ,22964 :חלקה במלואה .2 :גוש:
 ,22983חלקות במלואן ,18 ,15 ,14 ,4-2 :חלקי חלקות.17 ,13 :
מטרת התכנית :א .עיצוב נחל חרוד כמערכת אזורית רצופה
של שטחים פתוחים .ב .שימור ושיקום נחל חרוד והרצועות
שלאורכו כמערכת מובילת מים .ג .פיתוח מבוקר של הנחל
והרצועות שלאורכו למטרות שימושי פנאי תוך שימור על
צביון חקלאי/כפרי ,איכות הסביבה ,ומניעת פגיעה בשטחים
חקלאיים .ד .ייעוד שטח חקלאי מיוחד משולב בגופי מים
)מאגרים ובריכות דגים( .ה .פירוט דיוק ותוספת שטחים של יער
לפי תמ"א  22ושמורות טבע לפי תמ"א  .8ו .קביעת תנאים למתן
היתרי בניה בתחום התכנית.
עיקרי התכנית :א .קביעת ייעודי הקרקע .ב .קביעת
התכליות והוראות בניה מותרות לכל אחד מייעודי הקרקע.
ג .קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי .ד .קביעת הנחיות
סביבתיות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן ,בית שאן,
טל' .04-6065850

1801

ממבני ציבור לדרך .ה .שינוי משטח ציבורי פתוח לדרך .ו .שינוי
מאזור חקלאי לדרך ומדרך לאזור חקלאי.

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 13/04/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2559
בתאריך .30/04/2007

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16784/
שם התכנית :שינוי ייעוד מאזור מגורים למבנה
ציבור ומגורים משולב במסחר ,כפר מנדא

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם ,טל'  ,04-9502017וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניהגבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ,16784/
שינוי לתכנית ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא; גושים
וחלקות :גוש ,17562 :חלקה במלואה.15 :
מטרת התכנית :התאמת ייעוד קרקע למצב קיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד קרקע ממבני ציבור
למגורים ב 2וממגורים ב 2למבני ציבור ,מגורים ומסחר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ,שפרעם,
טל' .04-9502017
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג15655/
שם התכנית :שינוי תכנית ג ,10567/ג,7025/
ג ,10664/שפרעם
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,15655/שינוי לתכניות ג ,10567/ג ,7025/ג ,9915/ג,9074/
ג.10664/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם; גושים
וחלקות :גוש ,10265 :חלקי חלקות .5-3 :גוש ,10268 :חלקות
במלואן ,75 ,70 :חלקי חלקות.74 ,69 ,61 ,52 ,51 ,49 ,46 :
גוש ,10270 :חלקות במלואן ,24 ,23 ,1 :חלקי חלקות,9-7 ,2 :
 .48 ,25 ,22-19גוש ,10271 :חלקי חלקות.14 ,1 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים לדרך ומדרך
למגורים .ב .התוויית דרכים חדשות ושינוי בתוואי דרכים
מאושרות .ג .קביעת הוראות בניה בתחום התכנית .ד .שינוי

1802

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג14746/
שם התכנית :שמורת טבע אחילוף החורן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
גולן מופקדת תכנית מפורטת מס' ג.14746/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת מגשימים.
מצפון למושב רמת מגשימים וממערב לדרך  ;98גושים וחלקות:
גוש ,200000 :חלקי חלקות.41 ,4 :
מטרת התכנית .1 :לייעד את השטח לשמורת טבע,
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה .2 .1965-לשנות את ייעוד השטח מקרקע חקלאית
לשטח שייעודו שמורות טבע .3 .לשמור על החי ,הצומח
והדומם במצבם הטבעי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה,
נצרת עילית  ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן ,קצרין ,12900
טל' .04-6969712
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג15512/
שם התכנית :נקיקי יפתח ,מחצבות שיש יפתח
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,15512/שינוי
לתכניות תמ"א  ,31תמ"מ  ,2ג ,8490/ג ,4660/ג.4876/

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפתח; גושים וחלקות:
גוש ,13504 :חלקי חלקות.13-11 :

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
.12100

מטרת התכנית :לייעד שטח ולהגדיר תנאים לשטח
לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומים ,שמורת טבע ,אתרים
לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,1998-ולפי חוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה .1965-להרחיב שטח שמורת טבע קיימת
)לפי תמ"מ  (2כדי לכלול ערכי טבע מיוחדים בשטח החקלאי
הסמוך ולשנות את הייעוד בהתאם.

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

עיקרי הוראות התכנית :א .קביעת התכליות המותרות
לייעוד קרקע .ב .הכרזת שמורת טבע :תכנית זו תהווה בסיס
להכרזת השטח המסומן בתשריט שמורת טבע על פי חוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח.1998-
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
.12100
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג15814/
שם התכנית :חקלאי מיוחד ומבנה משק משולב
בתיירות ,משק  ,19בית הלל

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16176/
שם התכנית :שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ,בית הלל
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג,16176/
שינוי לתכנית ג ,4917/ביטול לתכנית ג ,7551/כפיפות לתכנית
ג.12997/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית הלל; גושים
וחלקות :גוש ,13125 :חלקה במלואה ,24 :חלקי חלקה.25 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע
למגורים א' .הקטנת קווי בניין.
עיקרי התכנית :א .קביעת ייעוד שטח למגורים א' ליחידת
משק במושב .ב .קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה
.12100

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,15814/שינוי
לתכניות ג ,4917/ג ,10324/ג ,7551/ג.12997/

בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית הלל; גושים
וחלקות :גוש ,13126 :חלקה במלואה ,44 :חלקי חלקה.45 :

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מטרת התכנית :שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי
מיוחד  -להרחבת רפת.
עיקרי התכנית :א .שינוי ייעוד משטח חקלאי לחקלאי
מיוחד .ב .קביעת הנחיות והוראות למתן היתר בניה .ג .קביעת
הנחיות והוראות לשמירת איכות הסביבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16180/
שם התכנית :תכנית תקנונית לשינוי הוראות בניה
במגרש  ,59דישון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16180/שינוי לתכנית ג.6608/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דישון; גושים וחלקות:
גוש ,14354 :חלקי חלקה.9 :
מטרת התכנית :קביעת הוראות למתן היתר בניה של נחלה
 59בתכנית ג.6608/
עיקרי התכנית :קביעת הוראות למתן היתר בניה.

1803

הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 18/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3399
בתאריך .28/06/2007

ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי מופקדת תכנית מפורטת מס'
ג ,16481/שינוי לתכניות ג ,4797/ג.11043/

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ,ראש פינה  ,12100וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בצת; גושים
וחלקות :גוש ,18328 :חלקות במלואן ,58 ,6 :חלקי חלקה.54 :

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג15413/
שם התכנית :מיתאר כברי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי מופקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,15413/שינוי לתכניות חא/מק ,2004/15/חא/מק,2005/2/
ג ,9147/ג ,11043/ג ,11323/ג.15412/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כברי .רחוב כברי;
גושים וחלקות :גוש ,18332 :חלקי חלקה .15 :גוש ,18367 :חלקות
במלואן ,14 ,7 ,6 :חלקי חלקות.21 ,16 ,15 ,12 ,10 - 8 ,5 - 2 :
מטרת התכנית :א .חלוקת אזור מגורים א' למתחמי תכנון
ומתן הוראות לחלוקה עתידית למגרשי בניה .ב .הסדרת ייעודי
קרקע בקיבוץ כדי להתאימם לצרכים משתנים .ג .ייעוד שטח
למרכז אזרחי ומרכז תרבות ואמנות .ד .התוויית מערכת דרכים
חדשה והתקשרות למערכת הדרכים הקיימת.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע קיימים
לשימושים שונים כמופיע בתשריט .ב .קביעה ופירוט התכליות
המותרות לכל ייעוד קרקע .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל' .04-9879621
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16481/
שם התכנית :ייעוד  10יחידות אירוח בנחלה
בחלקה  ,6מושב בצת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
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מטרת התכנית :ייעוד  10יחידות אירוח בנחלה  - 6מושב
בצת ,ולגליזציה למבנים קיימים ושימושים קיימים.
עיקרי הוראות התכנית :א .ייעוד  10יחידות אירוח בנחלה
 - 6מושב בצת .ב .שינוי ייעוד קטע משטח פרטי פתוח לדרך
משולבת .ג .קביעת תכליות מותרות לכל ייעוד .ד .חלוקה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד"נ גליל מערבי,
טל' .04-9879621
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג16672/
שם התכנית :מבני ציבור ומגורים ,כעביה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג ,16672/שינוי לתכניות מש"צ  ,40ג ,3369/ג.6874/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כעביה טבאש-
חג'אג'; גושים וחלקות :גוש ,10345 :חלקי חלקה .41 :גוש,10346 :
חלקי חלקה .8 :גוש ,11365 :חלקי חלקה .17 :גוש ,12323 :חלקי
חלקה.3 :
מטרת התכנית :הוספת שטח למבני ציבור לצורך הקמת
בית ספר מקיף וגני ילדים.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד משמורת טבע
לשטח למבני ציבור המיועד לבית ספר מקיף ,גני ילדים ודרכים.
ב .הסדרת מערך הדרכים .ג .קביעת הוראות והנחיות בינוי.
ד .שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך מוצעת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4372
בתאריך .11/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה יזרעאלים ,עפולה  ,18120טל'  ,04-6520038וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16722/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למוסד ציבורי ,רינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16722/שינוי
לתכנית ג.5507/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש ,17525 :חלקי חלקות .22 ,11 :גוש ,17526 :חלקי חלקות,16 :
.31
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים ומוסדות
ציבור לבריאות.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים א'
למבנים ומוסדות ציבור לבריאות .ב .שינוי באחוזי בניה ומס'
קומות .ג .הרחבת דרכים .ד .שינוי בקווי בניין מאושרים לפי
קו אדום מקווקו בתשריט .ה .קביעת הוראות וזכויות בניה.
ו .תכנון הסדרי תנועה וקבלת הקלה בקו בניין מדרך אזורית.
ז .ביטול חלק מדרך למגורים ב'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג16874/
שם התכנית :שכונת מגורים מערב כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג ,16874/שינוי
לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17385 :חלקי חלקה .81 :גוש ,17388 :חלקות
במלואן ,52 ,43-38 ,36-30 :חלקי חלקות.44 ,37 :
מטרת התכנית :הקמת שכונת מגורים  128יח"ד.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית
למגורים ,מבנה ציבור ,שצ"פ ודרכים .ב .קביעת הוראות
וזכויות בניה.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ17025/
שם התכנית :הסדרת דרכים לפי חלוקה מאושרת,
רמת ישי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
מבוא העמקים מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,17025/שינוי
לתכנית ג.8156/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי; גושים
וחלקות :גוש ,11184 :חלקי חלקה.101 :
מטרת התכנית :הסדרת דרכים לפי חלוקה שעל פיה שווקו
המגרשים.
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת דרכים לפי חלוקה שלפיה
שווקו המגרשים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן ,5
נצרת עילית  ,17000טל' .04-6468585
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ15313/
שם התכנית :חלוקה ללא הסכמה ושינוי תוואי דרך,
כפר כנא
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,15313/שינוי לתכנית ג.8588/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא; גושים
וחלקות :גוש ,17392 :חלקי חלקות .69 ,26 :גוש ,17397 :חלקות
במלואן ,6 ,4 :חלקי חלקות.44 ,43 :
מטרת התכנית :א .הצרת דרך .ב .שינוי קווי בניין והתרת
שני מבנים ויותר במגרשים  6/1ו– 6/3כפי שמסומן בתשריט.
ג .איחוד וחלוקה למגרשים ללא הסכמת בעלי קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 25/08/2006ובילקוט הפרסומים  ,5573התשס"ו ,עמ' ,4878
בתאריך .04/09/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16340/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב
במסחר ,בסמת טבעון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16340/שינוי לתכנית טב.50-
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון; גושים
וחלקות :גוש ,10474 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :א .שינוי ייעוד ממגורים א 2-למגורים
מעורב במסחר .ב .הוספת שימושים מסחריים לאזור מגורים.
ג .הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות .ד .שינוי קו בניין.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך 30/04/2007
ובילקוט הפרסומים  ,5676התשס"ז ,עמ'  ,3034בתאריך .10/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' גנ16406/
שם התכנית :שינוי ייעוד ממגורים למגורים מעורב
במסחר ,בסמת טבעון
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה
מפורטת מס' גנ ,16406/שינוי לתכנית טב.50-
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בסמת טבעון; גושים
וחלקות :גוש ,10474 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :שינוי ייעוד ממגורים א 2-למגורים מעורב
במסחר.
עיקרי הוראות התכנית :הוספת שימושים מסחריים לאזור
מגורים והגדלת זכויות בניה ,מספר קומות ושינוי בקווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 25/05/2007ובילקוט הפרסומים  ,5686התשס"ז ,עמ' ,3403
בתאריך .28/06/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית ,17000
טל'  ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ16764/
שם התכנית :שינוי תוואי דרך ,ריינה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
גנ ,16764/שינוי לתכנית ג.5507/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ריינה; גושים וחלקות:
גוש ,17511 :חלקי חלקות.39 ,17 :
מטרת התכנית ועיקרי הוראות התכנית :שינוי תוואי דרך
להולכי רגל והפיכתו לדרך גישה ,שינוי בתכסית ובקווי בניין
למבנים קיימים ,שינוי בקווי בניין ותכסית קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 29/06/2007ובילקוט הפרסומים  ,5694התשס"ז ,עמ' ,3660
בתאריך .23/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית  ,17000טל'
 ,04-6468585וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג14622/
שם התכנית :ייעוד שטח למיתקן הנדסי של חברת
מקורות ,יערה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
ג.14622/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יערה; גושים וחלקות:
גוש ,18603 :חלקי חלקות.17 ,14 ,13 :
מטרת התכנית :א .ייעוד שטח למיתקנים הנדסיים
של חברת מקורות הכולל בריכת מים ,משאבות ומיתקנים
הנדסיים .ב .שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למיתקן הנדסי
לצורך בריכות מים .ג .קביעת התכליות המותרות בשטח
למיתקן הנדסי .ד .קביעת הוראות בניה בשטח למיתקן הנדסי.
ה .קביעת הוראות על שמירה על הנוף בהתאם לנספח הנופי
המצורף.

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 30/03/2007ובילקוט הפרסומים  ,5657התשס"ז ,עמ' ,2566
בתאריך .30/04/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה מעלה הגליל ,ד"נ מעלה הגליל ,מעונה ,טל' ,04-9979659
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת
מס' ג16248/
שם התכנית :שינוי ייעוד לחקלאי משולב באירוח,
מכמנים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
משגב ,מופקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס' ג,16248/
שינוי לתכנית ג.4390/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מכמנים; גושים
וחלקות :גוש ,19153 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :לאפשר הקמת  6יחידות לאירוח כפרי בגן
יפני.
עיקרי הוראות התכנית :א .שינוי ייעוד קרקע מחקלאי/
נוף כפרי פתוח לפי תמ"מ  9/2לקרקע חקלאית עם הנחיות
מיוחדות ,ומשצ"פ לדרך משולבת .ב .קביעת השימושים
המותרים בכל תא שטח .ג .קביעת הוראות בניה .ד .קביעת
הנחיות ארכיטקטוניות ,עיצוב והשתלבות בנוף ובסביבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב ,ד"נ משגב ,טל'
.04-9990102
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ16838/
שם התכנית :הגדלת זכויות באזור מסחר ומלאכה
שינוי לתכנית ג ,13675/נצרת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ ,16838/שינוי לתכנית
ג.13675/

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת; גושים וחלקות:
גוש ,16577 :חלקי חלקות.10 ,5 ,4 :
מטרת התכנית :לגיטימציה לבניה קיימת ושינוי הוראות
בניה  -שינוי הוראות תכנית מס' ג .13675/שינוי מספר קומות
מ– 5קומות בתכנית ג 13675/ל– 4קומות.
עיקרי הוראות התכנית :א .מתן לגיטימציה לבנייה קיימת,
העברת שטחי בניה משטחי שירות לשטחים עיקריים ללא
שינוי בסך זכויות הבניה לפי ג 13675/מאושרת.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין 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 תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17511טל'
 .04-6508555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
מקומית לתכנון ולבניה נצרת ,נצרת ,טל' .04-6459200
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג12368/
שם התכנית :נווה עובד  -פוריה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' ג ,12368/שינוי לתכניות ג ,3307/ג ,6395/ג.11854/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פוריה-נוה עובד.
גושים וחלקות :גוש ,15322 :חלקות במלואן,116 ,114 ,77 ,7 ,5 :
 ,128 ,126 ,121חלקי חלקות,129 ,124 ,123 ,120 ,118 ,112 ,110 :
 .146 ,143גוש ,15323 :חלקות במלואן ,226 ,223 ,220 ,217 :חלקי
חלקות .262 ,228 ,225 ,222 ,219 :גוש ,15329 :חלקי חלקות,33 ,8 :
,280 ,275 ,176 ,169 ,165 ,99 ,98 ,96 ,88 ,87 ,83 ,76 ,75 ,66 ,59 ,57
 .290 ,283גוש ,17346 :חלקי חלקה.3 :
מטרת התכנית :א .ייעוד שטח לשכונת מגורים ב' .ב .ביטול
אזור תעשיה .ג .הסדרת מערכת הדרכים ושטחים ציבוריים
פתוחים .ד .הסדרת שטחי/חלקות הייעור בהסכמת קרן קיימת
לישראל.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 05/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5597התשס"ז ,עמ' ,582
בתאריך .20/11/2006
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,דרך קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17511טל'  ,04-6508555וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק הירדן ,טל'  ,04-6757636וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
הרצל גדז
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 33/169/03/5
שם התכנית :רחוב הוברמן  4/5שכונה ב'  -הגדלת
שטח בניה ,באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,33/169/03/5שינוי לתכניות .4/169/03/5 ,14/169/03/5
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע .שכונה ב',
רח' הוברמן  ;4/5גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול
רצוף; גושים וחלקות :גוש ,38071 :חלקה במלואה ,84 :חלקי
חלקה.117 :
מטרת התכנית :שינויים במגרש מס' ) 4המיועד לאזור
מגורים א'  -רכבות( בשכונה ב' בבאר שבע בעבור בית מס'
 4/5בלבד ,על ידי .1 :הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות
מ– 140מ"ר ל– 199מ"ר .2 .קביעת הנחיות ומגבלות בניה למטרות
שירות .3 .שינוי בקווי הבניין .4 .קביעת תנאים למתן היתרי
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 17/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5717התשס"ז ,עמ' ,4378
בתאריך .11/09/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר שבע ,רח' מנחם בגין  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6463807וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 413/03/17
שם התכנית :שכונה  - 14שינוי ייעוד משצ"פ לאזור
מגורים א' ,רהט
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,413/03/17שינוי לתכניות /7במ/17 ,166/מק.15/223/02/17 ,2155/
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רהט .שכונה ;14
גושים וחלקות :גוש  ,100231/3ח"ח  ; 1גבולות התכנית :כמסומן
בתשריט בקו כחול רצוף.
מטרת התכנית :הקמת  4מגרשי מגורים בשכונה  14ברהט
כמפורט להלן :א .איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב .שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' )מגרשים
מס'  .(182 ,179ג .קביעת חזית מסחרית במגרש מס'  179לאורך
דרך מס'  .141ד .קביעת שטחי הבניה המרביים במגרשים מס'

1808

 182 ,180ל– 147 + 78%מ"ר מתוכם  60%המהווים שטחים
עיקריים .ה .קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש מס' 179
ל– 147 + 78%מ"ר  70 +מ"ר למסחר .ו .קביעת התכליות
והשימושים .ז .קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות
לתשתיות .ח .קביעת שלבי ביצוע התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 06/07/2007ובילקוט הפרסומים  ,5691התשס"ז ,עמ' ,3535
בתאריך .12/07/2007
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רהט ,רהט ,טל'  ,08-9914874וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מפורטת מס' 8/135/03/8
שם התכנית :משק כריספי  -מושב חצב
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס'  ,8/135/03/8שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  03/08/2007ובילקוט הפרסומים  ,5705התשס"ז,
עמ'  ,4020בתאריך  ,20/08/2007שינוי לתכנית .135/03/8
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצב .בתחום המועצה
האזורית באר טוביה; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף; גושים וחלקות :גוש ,2245 :חלקה במלואה ,8 :חלקי
חלקה.23 :
מטרת התכנית :הסדרת שטח מגרש המגורים וגבולותיו
בהתאמה לזכויות קיימות לפי התכנית התקפה .הסדרת האזור
החקלאי המשויך לנחלה והמשויך למושב .א .איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים .ב .שינוי ייעוד חלק משטח חקלאי
חלקה ב' )מגרש מס'  181חלק( לאזור מגורים ביישוב חקלאי
)מגרש מס'  35חלק( .ג .שינוי שימוש של שטח חקלאי מאזור
חקלאי ,חלקה א' )מגרש מס'  35חלק( לאזור חקלאי ,חלקה ב'
)מגרש 181א חלק( .ד .שינוי שימוש של שטח חקלאי מאזור
חקלאי ,חלקה ב' )מגרש מס'  181חלק( לאזור חקלאי ,חלקה
א') ,מגרש מס'  35חלק( .ה .קביעת זכות מעבר לציבור מדרך
מס'  131לאזור חקלאי ,חלקה ב' )מגרש 181א( עד לאזור המיתקן
ההנדסי .ו .קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים
ביישוב חקלאי )מגרש  (35ל– 20%משטח המגרש ,מתוכם 13%
המהווים שטחים עיקריים .ז .קביעת שטחי הבניה המרביים
באזור החקלאי חלקה א' )מגרש מס'  (35ל– 35%משטח המגרש.
ח .קביעת שטחי הבניה המרביים באזור למיתקן ההנדסי )מגרש
181ב( ל– 50%משטח המגרש .ט .קביעת התכליות ,השימושים
והנחיות כלליות לתשתיות .י .קביעת אזור למיתקנים הנדסיים.
יא .קביעת התנאים למתן היתרי בניה .יב .קביעת שלבי ביצוע
התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

טל'  ,08-6263791ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
באר טוביה ,באר טוביה ,טל'  ,08-8503404בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר
מקומית מס' 5/118/03/10
שם התכנית :בנה ביתך ,מרכז ספיר
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס'  ,5/118/03/10שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים
בתאריך  29/12/1986ובילקוט הפרסומים  ,3372התשמ"ו ,עמ'
 ,2948בתאריך  ,21/08/1986שינוי לתכנית .118/03/10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז ספיר .שטח
התכנית כ– 18.3דונם; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :קביעת מגרשים לבנה ביתך במרכז ספיר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע  ,84100טל'
 ,08-6263791ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ערבה
תיכונה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 308/03/20
שם התכנית :יער משאבים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 ,308/03/20שינוי לתכניות  ,183/03/20 ,101/02/20אישור לפי
תמא.22/
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יער משאבים.
במתחם היער פק  27בתחום  4316לפי תמ"א ;22/נ"צ מרכזי
 ;1765/5455גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף;
גושים וחלקות :גוש ,39012 :חלקי חלקה.8 :
מטרת התכנית :א .פירוט מתחם יער פק  27בתחום  4316לפי
תמ"א .22/ב .עדכון/התאמה/הגדלת תחום היער בתמ"א22/
ביחס למצב בפועל ומצב תכנוני קיים ומאושר .ג .התווייה של
דרך גישה ליער בהמשך לדרך קיימת ובתחום הרצועה לתכנון
של דרך מס'  .222ד .הגדרה וקביעת אתרים קולטי קהל ,שבילים
ודרכים ,לרבות חיבור לדרך קיימת בתכנית  .183/03/20ה .ייעוד
שטחים ליערות .ו .שימור משאבי הטבע והנוף.
עיקרי הוראות התכנית :א .קביעה מדויקת של מתחם
היער .ב .קביעה ופירוט התכליות המותרות בשטח היער.
ג .קביעת הוראות בדבר התוויית מערכת שבילים ודרכים.
ד .קביעת מיקום לאתרי ביקור חניונים ומצפורים .ה .קביעת
הוראות וזכויות בניה לשטחים המיועדים לפיתוח .ו .קביעת
הנחיות בינוי ועיצוב .ז .קביעת תנאים לביצוע התכנית.
הודעה על הפקדת התכנית בעיתונים בתאריך
 12/01/2007ובילקוט הפרסומים  ,5633התשס"ז ,עמ' ,1789
בתאריך .26/02/2007

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
רמת נגב ,טל'  ,08-6564129וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 72/305/02/7
שם התכנית :מאגר להב  -קולחי שוקת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' ,72/305/02/7
שינוי לתכנית .305/02/7
איחוד וחלוקה :בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית.
היתרי בניה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שטח חקלאי סמוך
ליער להב ,דרומית לקיבוץ להב ,בתחום מועצה אזורית בני
שמעון; קואורדינטה מערב מזרח  ,Y188.000 -קואורדינטה
דרום צפון  ;X583.800 -גושים וחלקות :גוש  100219/3מוסדר,
חלקי חלקות  .4 ,3 ,2 ,1גוש  100219/4מוסדר ,חלקי חלקה .1
גוש  100219לא מוסדר; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול רצוף.
מטרת התכנית :לייעד שטח למאגר מי קולחין.
עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח אזור למיתקן הנדסי,
לקבוע תנאים להוצאת היתר בניה ,וכן הנחיות ,זכויות
ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין 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 ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  .08-6263791העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ,טל' .08-6899696
בהתאם לסעיף )103א( לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( ,התשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מיתאר מקומית מס' 127/02/10
שם התכנית :נאות מרפא
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס'  ,127/02/10שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-פורסמה בעיתונים

1809

בתאריך  19/02/1979ובילקוט הפרסומים  ,2519התשל"ט,
עמ'  ,1107בתאריך .01/03/1979

מקום מגוריהם היה בוורשה ,פולין.
תאריך המוות בסמוך ליום .31.12.1942

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שטח של  132דונם
בערך באזור חמי זוהר ,ושטח של  370דונם בערך באזור
עין בוקק; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו כחול.

תאריך ההצהרה.21.1.2008 :

מטרת התכנית :לייעד שטחים לפי חוק רשות נאות מרפא
התשל''ג 1973-בחמי זוהר ועין בוקק במועצה האזורית תמר.

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

רות מזוז ,מזכירת בית המשפט

ת"ע 44670/08
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרות מותו של המנוח אברהם רדליך,
והמבקש :עודד רדליך ,ת"ז  ,01659242מקיבוץ כפר המכבי
,30030
הודעה

מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
מס' 4/118/03/10
שם התכנית :שינוי בגובה במרכז אזור שלהב
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית
מס'  ,4/118/03/10שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,1965-ובילקוט הפרסומים
 ,3372התשמ"ו ,עמ'  ,2928בתאריך  ,21/08/1986שינוי לתכנית
.118/03/10
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרכז ספיר; שטח
התכנית 460 :דונם; גבולות התכנית :כמסומן בתשריט בקו
כחול.
מטרת התכנית :שינוי בתקנון תכנית מפורטת מס'
 118/03/10בהגבלות בניה לגובה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,84100
טל'  ,08-6263791ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
תמר ,נוה זהר ,טל'  ,08-6688841בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
דוד )דודו( כהן
יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

נמסרת בזה הודעה כי המבקש הנ"ל הגיש ביום 7.1.2008
בקשה לבית המשפט לענייני משפחה בירושלים להצהרת מותו
של המנוח הנ"ל ,שנעלם ומשערים שהוא מת ,וכי בית המשפט
ידון בבקשה הנ"ל ביום  ,22.5.2008בשעה .10.00
וזה תיאורו של המנוח:
מקום לידתו :למיטב הידוע  -גרמניה.
מקום מגוריו הרגיל :גרמניה.
מקום מגוריו הידוע האחרון :גרמניה.
כל ידיעה בנוגע לאזרחותו :למיטב הידוע גרמנית.
התעסקותו :מסחר.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה שהנספה עדיין בחיים
והמקום שבו נמצא אז :למיטב הידוע  -נספה בשואה,
במחנות ההשמדה ,בשנות ה– 40של המאה ה–.20
השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר :תמר
פנחס ,מכפר קיש  ;19330עודד רדליך ,מכפר המכבי ,30030
נכדיו של המנוח.
כל מי שיש לו ידיעות על המנוח הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

בן ציון גרינברגר ,שופט
ת"ע 41240/04

בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,
הודעה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לתקנה )14א( לתקנות הצהרות
מוות )סדרי הדין( ,התשי"ג ,1952-כי בית המשפט הנ"ל הצהיר
בצו הסופי על מותם של הנספים שלהלן:
שמריר פישל אולשינה ,אסתה ליבכבר אולשינה ,זיגמונד
אולשינה ,אלא אולשינה ,לילקה אולשינה ,הירש אולשינה,
אשתו של הירש אולשינה ,לייזר אולשינה ,שרה אולשינה,
רבק'לה אולשינה ,ברנד'לה אולשינה ,לאה אולשינה.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
תיק אזרחי 4196/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קלאב האישה רמב"ש ,ח"פ ,51-350122-1
והמבקשים :רחל נעומי בלאק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי,
מרח' ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון ,75218
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.7.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.3.2008בשעה .9.30

וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2008בשעה .8.30

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

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .28.2.3008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2341/07
תיק אזרחי 1011/08

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק כדורסל מכבי צעירי יהוד ,ע"ר ,58-042567-6
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לולו א.ב .בע"מ ,ח"פ ,51-314721-5
והמבקשת :ציפורה אבוטבול ,ת"ז  ,057323446ע"י ב"כ
עו"ד צ' דותן סטרנס ו/או מ.ו .סטרנס ,עו"ד ,משד' חן  ,6תל
אביב  ,64071טל'  ,03-6200007פקס' ,03-5283880
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.4.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .20.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
צ' דותן סטרנס ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2583/07
תיק אזרחי 2118/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת או.טי.ויי .שרותי טכסטיל ואופנה בע"מ,
ח"פ ,51-287017-1

ובעניין פירוק מעיין חינוך תורני  -כפר סבא הס ,ע"ר
,58-016086-9

והמבקש :אליאס כהן ,ת"ז  ,17746462ע"י ב"כ עו"ד כפיר
דיין ,מרח' ביאליק  ,92רמת גן  ,52536טלפקס' .077-2170270

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.8.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  17.3.2008בשעה .8.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.11.3.2008

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.2.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

כפיר דיין ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

דורית זולדן ,עו"ד
באת כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2717/07

תיק אזרחי 2643/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת ד.ק.ו .ישראל תכנון ושיווק בע"מ ,ח"פ
 ,51-145353-2מרח' סחרוב  ,17ראשון לציון,

ובעניין פירוק חברת אופטיקנית השרון )נתניה( בע"מ,

והמבקש :אבינועם טלבי ,ת"ז  ,50075977ע"י ב"כ עו"ד נועה
טלבי לייפנברג ,מרח' פרופ' ברגמן 2ב ,פארק המדע ,רחובות ,טל'
 ,08-9316072פקס' ,08-9316075
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.12.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.4.3.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נועה טלבי לייפנברג ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או
ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד
 ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' ,03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.2.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורשנטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2709/07

תיק אזרחי 1761/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת שיל חברה להובלות בע"מ,

ובעניין פירוק חברת עודפים מעוצבים בע"מ,

והמבקשת :תמר אבן ,ת"ז  ,9375171ע"י ב"כ דורית זולדן,
מוילי יצחקי ושות' ,עורכי דין ונוטריון ,רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל
משה אביב ,קומה  ,33רמת גן ,52520
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  26.2.2008בשעה .8.30
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והמבקש :דוד אקוקה ,ע"י ב"כ עו"ד מיכאל טננבאום ,מרח'
מנדלי  ,2תל אביב ,63907
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.7.2007הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .19.2.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.21.2.2008

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכאל טננבאום ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גנאים לואי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2765/07

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 999/07

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אופטיקנית רשת חנויות אופטיקה בע"מ,
ח"פ ,51-394763-0
והמבקש :משרד האוצר  -מכס ומע"מ ,היחידה לפירוקים
כינוסים וגביה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד רונית רוזין ו/או יעל נוה
ו/או חגית איגרמן ו/או ליאת ברזילי ,מרח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה  ,72430טל'  ,08-9788042פקס' ,08-9788060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  25.2.2008בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.18.2.2008

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טל קום )מ.ק( בע"מ,
והמבקש :נעמה נח'לה ,ע"י ב"כ עו"ד יואב אבן ו/או מיכל
קראוס ,מרח' הבנקים  ,8ת"ד  ,33661חיפה ,31336
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.10.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.5.2008בשעה  ,9.00או בסמוך לכך.
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.5.5.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאת ברזילי ,עו"ד
באת כוח המבקש

מיכל קראוס ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק אזרחי 60/08
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
תיק אזרחי 2795/07
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אורגיל דרו טכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
,51-275541-4
והמבקש :דוד אברג'יל ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד גנאים לואי,
מרח' הרברט סמואל  ,59חדרה ,38200

ובעניין פירוק חברת הרקיע אולמות אירועים בע"מ ,ח"פ
 ,51-277710-3משד' ההסתדרות  ,247מפרץ חיפה,
והמבקש :אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין  -פקיד שומה
חיפה ,ע"י היחידה לפירוק ,כינוס נכסים ופש"ר ,ע"י ב"כ
עו"ד מזי רנצלר ו/או אריק שמיר-ברוכשטיין ו/או ג'ריאס
פאנוס ,מדרך מנחם בגין  ,125תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס'
,03-7633285

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  28.2.2008בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.4.2008בשעה .9.15

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,

1813

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.27.3.2008

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אריק שמיר-ברוכשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקש

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
תיק אזרחי 0009/08

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
תיק אזרחי 86/08

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.מ .התכוף אחזקות ושרותים בע"מ,
ח"פ ,51-270074-1
והמבקש :קרל חייטוביץ ,ע"י ב"כ עו"ד איוב חלבי ,מרח'
חסן שוקרי  ,16חיפה,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.1.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.4.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איוב חלבי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.5.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .1.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איימן אבו רייא ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 3617/07

תיק אזרחי 478/07
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה היעד  -עידן חדש ,ע"ר ,58-042444-8
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים ,91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.3.2008בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

1814

ובעניין פירוק חברת ע' אל סלאם בע"מ ,ח"פ ,51-189833-0
והמבקשת :אור שחר שיווק והפצה ושרותי אנרגיה בע"מ,
ח"פ  ,51-275014-3ע"י ב"כ עו"ד איימן אבו רייא ,משד' פלי"ם
 ,2חלונות הסיטי ,בניין אורן ,חיפה ,טל'  ,04-8650070פקס'
,04-8650069

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לידור מתכות בע"מ,
והמבקש :ואדים קיידינוב ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב בניטה ,מרח'
יפו  ,216ירושלים,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  11.3.2008בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב בניטה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
תיק אזרחי 3634/07
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה נתיבות לכיש ,ע"ר ,58-016714-6
והמבקש :חיים בן חמו ,ע"י ב"כ עו"ד חיים בשארי ,משד'
שאול המלך  ,39תל אביב ,64928
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.12.2007הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.4.2008בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.13.4.2008
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיים בשארי ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :שדות הנגב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005009-6 :
המען :ד"נ חלוצה ,משאבי שדה .85510
תאריך רישום :ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :שקדי הגליל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005010-4 :
המען :ד"נ גליל עליון ,כפר בלום .12150
תאריך רישום :ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :מייסדי נטור  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005011-2 :
המען :ד"נ גולן ,נטור .12915
תאריך רישום :ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
) (4שם האגודה :רפת נטור  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005012-0 :
המען :ד"נ גולן ,נטור .12915
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תאריך רישום :ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :פלבם  - 2008אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005013-8 :
המען :ד"נ גלבוע ,עין חרוד )איחוד( .18960
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :מתיישבי אלומות  -אגודה שיתופית חקלאית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57―005014-6 :
המען :ד"נ גליל תחתון ,אלומות .15223
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר (2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
) (7שם האגודה :מתכת מעברות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005015-3 :
המען :מעברות ,מעברות .40230
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (8שם האגודה :סביבון עסק קהילתי  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005016-1 :
המען :לינקולן ,בית הכרם  ,11ת"ד .3311
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר .(2007
סוג ראשי :צרכנות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגודה :גידולי שדה משאבי שדה  -אגודה חקלאית
שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005017-9 :
המען :ד"נ חלוצה ,משאבי שדה .85510
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (10שם האגודה :קרן מילואים  -ארגון מגדלי הדגים  -אגודה
חקלאית שיתופית ארצית בע"מ.
מס' האגודה.57―005018-7 :
המען :רח' הנמל  ,33חיפה.
תאריך רישום :כ"א בטבת התשס"ח ) 30בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :אבוקדו שמרת  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005019-5 :
המען :ד"נ אשרת ,אשרת .25218
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
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סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (12שם האגודה :עיבוד שבבי שמרת  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005020-3 :
המען :ד"נ שמרת ,שמרת .25218
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (13שם האגודה :גג  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005021-1 :
המען :ד"נ גליל עליון .12200
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (14שם האגודה :זיתי ישראל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005022-9 :
המען :ד"נ חבל מגידו ,מגידו .19230
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (15שם האגודה :אורחן מחניים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005023-7 :
המען :ד"נ גליל עליון ,מחניים .12315
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (16שם האגודה :קרנות מילואים שער העמקים  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005024-5 :
המען :דואר העמקים ,שער העמקים .30097
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (17שם האגודה :קיבוץ שלו.
מס' האגודה.57―005025-2 :
המען :ד"נ גלבוע ,מגן שאול .19352
תאריך רישום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ.
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה שיתופית
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ יד מרדכי.
מס' האגודה.57-000332-7 :
המען :ד"נ חוף אשקלון ,יד מרדכי .79145
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תאריך רישום :י"ט באב התרצ"ז ) 27ביולי .(1937
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ שיתופי.
ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
) (1השם הקודם :גידולי שדה דורות  -אגודה חקלאית
שיתופית בע"מ.
השם החדש :דורות גידולי שדה  -אגודה חקלאית שיתופית
בע"מFIELD CROPS DOROT - AGRICULTURAL ,
COOPERATION LTD.
מס' האגודה.57-004077-4 :
מיום :י"ח בטבת התשס"ח ) 27בדצמבר .(2007
) (2השם הקודם :יזמויות בית העמק  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :משי בגליל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004450-3 :
מיום :כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר .(2007
) (3השם הקודם :הדר גת  -אגודה שיתופית ליישוב קהילתי
כפרי בע"מ.
השם החדש :הדר גת  -אגודה שיתופית להתיישבות
חקלאית בע"מ.
מספר האגודה.57-004926-2 :
מיום :ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר .(2007
ח' בטבת התשס"ח ) 17בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  24.5.2007ניתן צו לפירוק האגודה בשמת
נערן  -אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ,
מס' האגודה  ,57-003409-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,5680התשס"ז ,עמ'  ,3168והואיל והפירוק הנ"ל נשלם ביום
 1.1.2008נמסרת בזה הודעה שרישום האגודה הנ"ל נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר (2008
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
) (1שם האגודה :בית משותף לפועלי עיריית תל אביב -
אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה .57-000212-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרקת את עו"ד חנה פיין ,מרח'
איציק מאנגר  ,3תל–אביב-יפו .64585
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) (2שם האגודה :מתיישבי חגור  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה 57-003402-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד רמי פילו ,ממסר  -פילו
ושות' ,עורכי דין ,רח' המסגר 52א ,תל–אביב-יפו .61574
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו– 51לפקודה ,רשאי כל חבר אגודה
לערער על צו זה לפני שר התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך
חודשיים מיום פרסומו ברשומות.
כ"ב בטבת התשס"ח ) 31בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות בדבר החלפת מפרקים
) (1בעניין :החקלאי מושבות יהודה  -אגודה שיתופית בע"מ
)להלן  -האגודה(
מס' האגודה.57-002394-5 :

המפרקת עו"ד לירז שפירא ממשרד התמ"ת  -האגף
לאיגוד שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים  ,93465וממנה
במקומה את חיים צוק ,מרח' מקור חיים  ,35ירושלים
.93465
צו הפירוק ניתן ביום  ,13.8.2003ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5220התשס"ג ,עמ' .3997
) (4בעניין :גלגלים רשת תקריות ארצית  -אגודה שיתופית
בע"מ )להלן  -האגודה(
מס' האגודה.57-003515-4 :
ובעניין :החלפת מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
המפרקת עו"ד לירז שפירא ,ממשרד התמ"ת  -האגף
לאיגוד שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים  ,93465וממנה
במקומה את חיים צוק ,מרח' מקור חיים  ,35ירושלים
.93465
צו הפירוק ניתן ביום  ,29.7.2002ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5104התשס"ב ,עמ' .3716
י"א בטבת התשס"ח ) 20בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

ובעניין :החלפת מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
המפרקת עו"ד לירז שפירא רותי ,ממשרד התמ"ת  -האגף
לאיגוד שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים  ,93465וממנה
במקומה את חיים צוק ,מרח' מקור חיים  ,35ירושלים
.93465
צו הפירוק ניתן ביום  ,13.8.2003ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5220התשס"ג ,עמ' .3997
) (2בעניין :מדגרית זבולון  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
)להלן  -האגודה(
מס האגודה.57-002278-0 :
ובעניין :החלפת מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
המפרקת עו"ד לירז שפירא רותי ,מרח' מקור חיים ,35
ירושלים  ,93465וממנה במקומה את חיים צוק ,מרח' מקור
חיים  ,35ירושלים .93465
צו הפירוק ניתן ביום  ,8.8.2004ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5327התשס"ד ,עמ' .3954
) (3בעניין :אגודת יצואני סיידון גזר  -אגודה שיתופית
חקלאית באזור גזר בע"מ )להלן  -האגודה(
מס' האגודה.57-002995-9 :
ובעניין :החלפת מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם להוראות תקנה  7לתקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
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הודעות בדבר ביטול מינוי מפרקים
) (1בעניין :הת' האיכרים הסתדרות כלכלית הדדית של איכרי
הגליל התחתון בע"מ )) (40להלן  -האגודה(
ובעניין :ביטול מינוי מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות השיתופיות
ובהתאם לתקנה  7להוראות תקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
המפרקת עו"ד לירז שפירא רותי ,ממשרד התמ"ת  -האגף
לאיגוד שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים .93465
אין שינוי במינוים של המפרקים האחרים.
צו הפירוק ניתן ביום  ,29.2.2004ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5319התשס"ד ,עמ' .3606
) (2בעניין :חרות אמריקה א' אג"ש להתיישבות חקלאית בע"מ
)בהחיאה מס' ישן ) (1240להלן  -האגודה(
ובעניין :ביטול מינוי מפרקת.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודות האגודות השיתופיות
ובהתאם לתקנה  7להוראות תקנות האגודות השיתופיות
)פירוק( ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויה של
המפרקת עו"ד לירז שפירא רותי ,ממשרד התמ"ת  -האגף
לאיגוד שיתופי ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים .93465
אין שינוי במינוים של המפרקים האחרים.
צו הפירוק ניתן ביום  ,25.4.2004ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5345התשס"ה ,עמ' .542
י"א בטבת התשס"ח ) 20בדצמבר (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות
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מסיבה אחרת ,והזכיין מסר הצהרה על האירוע
הזה ,וגם הגיש הודעה למשטרת ישראל ,רשאי
המפעל לבטל את כרטיס ההשתתפות שהונפק
לפי הזמנת אותו משתתף לפני מועד קיומה
של ההגרלה שבה נועד אותו כרטיס להשתתף,
ובמקרה זה אותו כרטיס לא ישתתף בהגרלה,
ולא יהיה זכאי לשום פרס או תמורה אחרת בגין
ביטולו כאמור".

הודעה מאת מפעל הפיס
תוכנית "לוטו"
מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך  6/2/08תבוטל עד
להודעה חדשה תוספת מסלול הדאבל לוטו בהתאם לילקוט
הפרסומים  5699מיום  6/08/2007בעמ'  3774החל מיום 6/2/08
 2008מוחזר לתוקף י"פ  5279מיום  4/03/2004עמ'  ,2214תוכנית
"לוטו"  - 2004בשינויים כמפורט כדלקמן:
.5

תוכנית "לוטו" 2004
)שינוי מס' (4

".33

מפעל הפיס מודיע בזה ,בהתאם לסעיף  41לתוכנית "לוטו"
 ,2004שפורסמה בילקוט הפרסומים מס'  5279מיום 4/03/2004
בעמ' "] 2214התוכנית העיקרית"[ ,על שינוי התוכנית העיקרית,
כדלקמן:
.1

בסעיף  14לתוכנית העיקרית ,בפסקה )ד( ) ,(5במקום" :עם
פירוט" ,יבוא" :המחושב לפי".

.2

בסעיף  27לתוכנית העיקרית -

 2.2בפסקה )ב() ,(3במקום" :פרס בסכום לבין ,"₪ 70,000
יבוא" :פרס בסכום שבין ."₪ 52,681

) (2שותפות בכרטיס השתתפות לא תוכר על ידי המפעל
ולא תחייב אותו ,והמפעל לא יכיר בתור משתתף
לעניין כלשהו הנובע מתכנית זו בגין אותו כרטיס
אלא באדם אחד בלבד ,שהוא המוכ"ז )המחזיק
בכרטיס בפועל(".

בסעיף  ,30לתוכנית העיקרית -
 3.1בסעיף קטן )א( ,בסופו ,יתווסף:
לאחר תשלום סכום מנות הפרס לידי המוכ"ז ,על
המשלם להטביע על כרטיס ההשתתפות שנפרע חותמת
"נפרע" ,לחורר את הכרטיס ,וכן לשמור אותו ברשותו
במשך תקופה שהמפעל יקבע בנוהל לענין זה.

".34

) (4המפעל  -בין בעצמו ובין באמצעות משלם
אחר  -אינו חייב לשלם מנת פרס כלשהי או
תשלום אחר כלשהו המגיע לפי תכנית זו ,אם
כרטיס ההשתתפות שבגינו נדרש התשלום -
יהיה ,מסיבה כלשהי ,במצב כזה שנתוני העסקה
שהודפסו בו אינם ברורים די צרכם ,להנחת
דעתו של המפעל או המשלם ,הכול לפי העניין.

 3.2במקום סעיף  -קטן ) ,(1יבוא:
")ו( המפעל רשאי ,בהסכמתו בכתב של הזוכה,
לפרסם בעיתונים ,במודעות או באמצעי תקשורת
אחרים את פרטי זהותו של הזוכה ,ואת סכום
הפרס שבו זכה".

) (5להסרת ספק מובהר בזה במפורש ,כי במקרה של
אבדנו או השמדתו של כרטיס השתתפות זוכה,
אין הטוען לזכייה זכאי לקבל את מנת הפרס או
כל תשלום אחר בגינו  -אף לא כנגד בטחונות
כלשהם  -וזאת למרות כל האמור בכל דין הנוגע
למסמכים אבודים".

הוספת סעיף )16ה(
בסעיף  16לתכנית העיקרית ,אחרי סעיף קטן )ד( יתווסף:
")ה( והיה אם המשתתף לקח את כרטיס ההשתתפות
ועזב את נקודת המכירה מבלי ששילם לזכיין את
דמי ההשתתפות ,או שמסר לזכיין כרטיס אשראי
לחיוב חשבונו ,אך התברר כי כרטיס האשראי
היה גנוב או מזוייף או מוגבל ,או בלתי תקף
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חובת הצגת כרטיס השתתפות תקין
) (3לשם קבלת תשלום פרס או בדיקת זכייה בפרס,
לפי העניין ,על הטוען לזכייה להציג למפעל או
למשלם את כרטיס ההשתתפות הזוכה ,כשהוא
במצב תקין וקריא; ללא הצגת כרטיס השתתפות
זוכה כאמור ,הוא לא ייענה ,והמפעל או המשלם
לא יבדוק את טענתו.

והיה אם המסוף ינפיק אישור שבו כתוב "כרטיס לא
זכאי לתשלום" ,יחזיר המשלם את האישור הזה לידי
המוכ"ז יחד עם כרטיס ההשתתפות שנבדק ,והמוכ"ז
יהיה רשאי לדרוש מהמשלם הזה ,או מכל משלם
אחר )כולל משרד המשווק האזורי או אגף הזכיות
וההגרלות במפעל( ,לבדוק שנית אם בכרטיס זה
ישנה זכייה ואם לאו )בנוהל "בירור זכייה" במסוף,
ע"י הקשת המספר הסידורי של הכרטיס( ,וזאת בנוסף
לזכותו של המוכ"ז לבקש בירור נוסף ע"י פניה אל
נציב התלונות כמפורט בסעיף  32להלן.

.4

ייחוד זכויות המוכ"ז של הכרטיס

) (1הזכות לקבל או לדרוש מהמפעל ,או ממשלם אחר,
מנת פרס ו/או כל תשלום אחר ו/או בירור או בדיקת
זכייה בפרס לפי תכנית זו ,בגין כרטיס השתתפות
כלשהו ,נתונה אך ורק למוכ"ז המחזיק בפועל באותו
כרטיס השתתפות ,ולא לשום אדם אחר ,ואין נפקא
מינה אם יש או אין לאותו המוכ"ז גם הזכות לבעלות
או לחזקה לגבי אותו כרטיס השתתפות .בהתאם לכך
לא יהיה המפעל או המשלם האחר חייב לחקור או
לבדוק אם המוכ"ז הוא הבעלים או המחזיק כדין של
אותו כרטיס השתתפות.

 2.1בפסקה )ב() ,(2במקום" :פרס עד  ,"₪ 70,000יבוא" :פרס
עד סך ."₪ 52,680

.3

החלפת סעיפים  33ו–34
במקום הסעיפים  33ו– 34לתכנית המקורית ,יבואו סעיפים
אלה:

.6

תחילת תוקף שינוי זה )שינוי מס'  (4ביום .6.2.08
שאול סוטניק
מנכ"ל

ילקוט הפרסומים  ,5773כ"ט בשבט התשס"ח5.2.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

