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הודעה על עדכון מחיר הרכב הנקוב בסעיף  81לחוק

שפורסם בחודש דצמבר  ,2018התעדכנו סכומי העיצומים
הכספיים כאמור בסעיף  34לחוק ,החל ביום ד' בטבת התש"ף
( 1בינואר  )2020והם כלהלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (81ז) לחוק רישוי שירותים
ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ועקב
עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2019לעומת המדד
שפורסם בחודש נובמבר  ,2018אני מודיעה בזה על עדכון
מחיר הרכב הקבוע בסעיף (81א) לחוק ,כך שמיום ד' בטבת
התש"ף ( 1בינואר  ,)2020מחיר הרכב הקבוע בסעיף (81א)
לחוק הוא  50,800שקלים חדשים.

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -

לפי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב,
התשע"ו2016-

י"ז בשבט התש"ף ( 12בפברואר )2020
(חמ )3-5799
קרן טרנר-אייל
המנהלת הכללית
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
 1ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;970י"פ התשע"ט ,עמ' .6184

(א) ליחיד  10,220 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  51,110 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק -
(א) ליחיד  5,110 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  25,560 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  2,040 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  5,110 -שקלים חדשים.
י"ט בטבת התש"ף ( 15בינואר )2020
(חמ -3-55063ה)1
יצחק בן–דוד
המנהל

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
חיפה תמ"מ  - 9 /6אום אל פאחם

לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (64ג) לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2019לעומת המדד
שפורסם בחודש דצמבר  ,2018התעדכנו סכומי העיצומים
הכספיים כאמור בסעיף  58לחוק ,החל מיום ד' בטבת התש"ף
( 1בינואר  )2020והם כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58א) לחוק -
(א) ליחיד  51,940 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  103,890 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ב) לחוק -
(א) ליחיד  207,770 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  415,550 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ג) לחוק -
(א) ליחיד  415,550 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  831,100 -שקלים חדשים.
ט"ו בטבת התש"ף ( 12בינואר )2020
(חמ )3-4609

1

גיא סמט
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;694י"פ התשע"ט ,עמ' .4997

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (40ג) לחוק הסדרת העיסוק
בהדברה תברואית ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2019לעומת המדד
1

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;548י"פ התשע"ט ,עמ' .4997

3 908
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לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמינהל התכנון
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  9לתכנית המיתאר המחוזית מחוז
חיפה תמ"מ  :6אום אל פאחם.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  636מיום
כ"ז בתמוז התשע"ט ( 30ביולי  )2019והחליטה על הפקדתה.
מטרות התכנית :הרחבת אזור הפיתוח העירוני של העיר אום
אל פאחם וקביעת שטחים פתוחים בסביבותיה כ'שטח פתוח
מיוחד' וסימון מסדרונות אקולוגיים לפי רצף שטחים פתוחים.
מקום התכנית :מחוז :חיפה; מרחב תכנון מקומי :עירון ,מנשה-
אלונה ,שטח מקומי מחוזי; רשות מקומית :אום אל פאחם,
מעלה עירון ,מנשה ,שטח גלילי מחוזי.
גושים שלמים,20345 ,20344 ,20341 ,20340 ,20311 ,20307 :
,20417 ,20415-20411 ,20409 ,20406 ,20405 ,20360 ,20358-20356
.20543 ,20452 ,20450-20447 ,20435-20433 ,20418
חלקי גושים,20312 ,20310 ,20308 ,20306-20303 ,20286 ,12155 :
,20343 ,20342 ,20339-20336 ,20334 ,20324 ,20323 ,20315 ,20313
,20410 ,20408 ,20407 ,20400 ,20399 ,20397 ,20355-20353 ,20348
,20446 ,20432 ,20430 ,20429 ,20426 ,20424 ,20423 ,20419 ,20416
.20717 ,20716 ,20458 ,20456 ,20455
גושים שלמים לא מוסדרים.20264-20261 ,20249-20236 :
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת:
מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים,
ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז חיפה,
שד' פל ים 15א' ,קריית הממשלה ,חיפה .הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טל',
פקס ,טל' נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז חיפה שד' פל ים 15א,
קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427ובמזכירות המועצה
הארצית ,מינהל התכנון ,בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים,
טל'  ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום
מראש .מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il :

סרוק לצפייה במסמכים
י"ט באלול התשע"ט ( 19בספטמבר )2019
(חמ -3-697ה)3

2

זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
חיפה
תמ"מ  - 11 /6ערערה

כ"ז בתמוז התשע"ט ( 30ביולי  )2019והחליטה על הפקדתה.
מטרות התכנית :הרחבת אזור הפיתוח העירוני של ערערה
וקביעת שטחים פתוחים בסביבותיה כ'שטח פתוח מיוחד'
ושטחים בייעוד פארק מטרופוליני וייעוד מטרופוליני משולב
וסימון מסדרונות אקולוגיים לפי רצף שטחים פתוחים.
מקום התכנית :מחוז :חיפה; מרחב תכנון מקומי :עירון ,מנשה-
אלונה; רשות מקומית :ערערה ,מנשה ,חריש ,שטח גלילי-
מחוזי חיפה.
גושים שלמים.12157 ,12164 ,12169 ,12173 ,12174 ,12177 :
חלקי גושים-12165 ,12172-12170 ,12176 ,20364 ,20461 ,20462 :
.12148 ,12149 ,12151 ,12156-12153 ,12162-12158 ,12168
גושים שלמים שאינם מוסגרים.12814-12803 :
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת:
מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים,
ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז חיפה,
שד' פל ים 15א ,קריית הממשלה ,חיפה .הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טל',
פקס ,טל' נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז חיפה שד' פל ים 15א',
קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427ובמזכירות המועצה
הארצית ,מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול,
ירושלים ,טל'  ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא
תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,
ובתיאום מראש .מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר
האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttp://www.iplan.gov. :
.il

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ובמינהל התכנון
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  11לתכנית המיתאר המחוזית,
מחוז חיפה תמ"מ  :6ערערה.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  636מיום
1

סרוק לצפייה במסמכים
י"ט באלול התשע"ט ( 19בספטמבר )2019
(חמ -3-697ה)3

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
2
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זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256

3909

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז דרום
תמ"מ  - 1 /2 /23 /14 /4ואדי אל נעם
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמינהל התכנון
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  1 /2לתכנית המיתאר המחוזית
מחוז דרום ,תמ"מ  :23 /14 /4ואדי אל נעם.
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע),
שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה את סמכותה
לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  642מיום
כ"ח בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר  )2019והחליטה על הפקדתה.
מטרות התכנית :הקמת יישוב פרברי בעבור האוכלוסייה
הנמצאת באזור "ואדי אל נעם" ,מדרום ליישוב שגב שלום
בסמוך לדרך מספר  40ובכלל זה:
.1
.2
.3
.4

הוספת סמל יישוב פרברי;
שינוי ייעוד מ"אזור נוף מדבר" לייעוד "אזור נוף כפרי
חקלאי משולב";
שינוי נקודתי של תחום המגבלות הסביבתיות ל– 5ק"מ
מנאות חובב;
הוספת הוראות גמישות שיאפשרו הרחבת היישוב
בתכנית מקומית לייעוד "אזור נוף מדבר" ,ככל שיצומצמו
בעתיד המגבלות הסביבתיות מנאות חובב.

מקום התכנית :מחוז :דרום; מרחב תכנון מקומי :מחוזי גלילי דרום;
רשות מקומית :שטח בלא שיפוט
חלקי גושים.100155/1 ,39775 :
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית ,או מהנדס
ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או
גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3
לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאושר לפי סעיף
 )1003לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי
הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מיום שפורסמה הודעה זו
בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר המועצה הארצית לתכנון
ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת :מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס ,12
גבעת שאול ,ירושלים ,ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ולבנייה ,מחוז דרום  ,רח' התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע
 .84100הפנייה תהיה בכתב ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות
מלאים (כתובת ,טל' ,פקס ,טל' נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות
תהיה מנומקת ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן
היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר
שהוסמך לכך בחוק או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום ,רח' התקווה ,4
קריית הממשלה ,באר שבע  ,84100טל'  ,074-7697185ובמינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל'
 ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il :
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סרוק לצפייה במסמכים
י' בשבט התש"פ ( 5בפברואר )2020
זאב בילסקי
		
(חמ -3-697ה)3
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה המועצה המקומית קצרין ,בישיבתה
מיום ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר  ,)2019את מאור אוחנה
למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.
ח' בסיוון התשע"ט ( 11ביוני )2019
דימי אפרצב
(חמ -3-265ה)2
ראש המועצה המקומית קצרין
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה המועצה המקומית בני עייש ,בישיבתה
מיום י"א באב התשע"ט ( 12באוגוסט  ,)2019את אופיר קלברמן
למנהל הארנונה לעניין החוק האמור במקום יניב קאפח.2
י"ז באב התשע"ט ( 18באוגוסט )2019
אריה גארלה
		
(חמ -3-265ה)2
ראש המועצה המקומית בני עייש
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .6950

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה מועצת העיר כפר סבא ,בישיבתה מיום
ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020את צחי בן אדרת למנהל
הארנונה לעניין החוק האמור.
מינוי קודם שפורסם - 2בטל.
ב' בשבט התש"ף ( 28בינואר )2020
(חמ -3-265ה)2
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רפי סער
ראש עיריית כפר סבא

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ט ,עמ' .13300
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