רשומות

ילסוט הפרסומים
ד׳ בסיון התשנ״ט

4755

 9ו ב מ א י  999ו

עמוד
הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה

3296

מינוי חבר במינהלת מרכז ההשקעות
*  /ן הודעות על מינוי רשמים לפי חוק בתי המשפט

י]/
^

3296
3296
3296

הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט

3297

שופטים לבית משפט לעניני משפחה

3297

\fמינוי

הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בית הדין לעבודה 3298 . .
 (/הודעה על מינוי סגן נשיא בבית משפט מחוזי
קביעת רשימת בוחנים לפי חוק לשכת עורכי הדין

3298
3298

3304

הודעה על הסמכת רשות בריאות לפי תקנות התכנון
והבניה)בקשה להיתר תנאיו ואגרות(

3304

הודעה על הכרה במעבדה לבדיקת מי שפכים וקולחין 3304 .
תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים
דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה
המועדפת ביותר ,או המגבילות יבוא טובין מישראל3304 .
הודעה בדבר התפטרות מועמדים לראשות הממשלה 3305 . .
הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לכנסת החמש־עשרה
ביטול אכרזה על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים

הודעות על מינוי חבר לועדות רפואיות לענין

3305
3305 . . .

אכרזה על אזור נגוע לפי פקודת בעלי חיים

3306

הודעות על התליית רשיונות לפי פקודת הרופאים 3299 . . . .

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים)הדברת מזיקים(

3306

3299

הודעה על החלת אגרות פרוטוקול לפי תקנות

גמלת ניידות
^Bf

הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים)עיסוק באמצעי הצפנה(

הודעה על הרשאה לניהול המקרקעין באזור המשטר
המיוחד בנהריים

עמוד

הודעה על הכרה בבית ספר למדריכי ספורט

3298

מבחנים נוספים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של

הדיינים)אגרות(

משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות הציבור 3299 .
מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על חוסים
מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער)טיפול והשגחה(

3300
3301

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד )סדרי דין בעגיני
קטינים :חולי נפש ונעדרים(

3301

ביטול מינוי פקיד סעד לפי החוק האמור

3302

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

3302

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח

3303

^ ׳ ׳  Wהסמכה להוציא צווי ניקוי לפי חוק שמירת הנקיון

3303

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו 3303 .
מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים

3303

3306

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

3306

הכרזה בדבר קיום מונופולין

3306

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל

3306

הודעה בדבר מועדי בתינות לפי תקנות שמאי מקרקעין3307 .
מינוי ועדת ערר לארנונה

3307

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 3307 .
הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה ולפי חוק
התכנון והבניה

3308

פירוק חברות על ידי בית המשפט

3342

הודעה מאת הציבור

3342

על הרשאה

הודעה

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א1951-

ג

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי״א 951-ו י ,כי הממשלה החליטה לתקן את ההחלטה
בדבר ההרשאות לנושאי משרות במערכת הבטחון  ,כלהלן:
2

)ו(

בהרשאות אגף הנוער והנח״ל -
ג

)א( במקום הכותרת
ומשימות לאומיות״;
)ב(

יבוא:

״אגף

הנוער

בזה את עוזי גדור ,ת״ז 7־3333ו3ו ,0לנציג משרד ראש
הממשלה במנהלת מרכז ההשקעות ,במקומו של שאול
ברגר .

והנח״ל

לפני סעיף  82יבוא:

״ו8א .ראש אגף הנוער והנח״ל יחד עם סגן חשב
המשרד לגבי חוזי השאלת חיילים לגופים אזרחיים עד
לסכום של  2,800,000שקלים חדשים.
ו8ב .ראש אגף הנוער והנח״ל יחד עם ראש חטיבה
באכ״ס לגבי חוזי השאלת חיילים לגופים אזרחיים עד
לסכום של  1,750,000שקלים חדשים.״
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
גדעון סער
)חמ (3-9
מזכיר הממשלה
י ס״ח התשי״א ,עמ׳ .52
י״פ התשנ״ב ,עמי  2917ו־ ;4092התשנ״ה ,עמי ;946
התשנ״ו ,עמי  1596 ,1004 ,340ו־ ;3898התשנ״ז ,עמי 2246
ו־.3620
י״פ התשנ״ב ,עמי .2920

כ״ח בניסן התשג״ט ) 14באפריל  999ו(
בנימין נתניה!
)חמ (3-506
ראש הממשלה
5

י״פ התשנ״ו ,עמ׳ .3866

הודעה

על מינוי ר ש מ ת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את חנה
קיצים ,ת״ז  ,2352482לרשמת של בית משפט שלום ,החל
ביום ג׳ באייר התשנ׳׳ט ) 19באפריל .(1999
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
אהרן ברק
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון

2

ם״ח התשמ״ד ,עמי .198

5

הודעה

על ה ר ש א ה לניהול המקרקעין
ה מ ש ט ר המיוחד בנהריים

באזור

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי״א 951-ו
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )6ב( לחוק נכסי המדינה,
התשי״א 1951 -י )להלן  -החוק( ,בי בתוקף סמכותה לפי
סעיף )6אא (2לחוק ,הרשתה הממשלה את מנהל מינהל
מקרקעי ישראל או מי שיוסמך על ידו ,לייצג את הממשלה,
באמצעות מינהל מקרקעי ישראל ,בכל עסקה לפי סעיף )5א(
לחוק ,במקרקעין המוגדרים כגוש  15114והידועים במקרקעי
נהריים ,המצויים תחת ריבונות ירדנית ובמשטר מיוחד על
פי הסכם השלום עם ירדן.
הודעה זו באה במקום ההודעה בדבר ניהול מקרקעי
המשטר המיוחד בנהריים .
2

ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
גדעון סער
)חמ (3-9
מזכיר הממשלה
1
2

ם״ח התשי״א ,עמי .52
י״פ התשנ״ו ,עמי .3402
מינוי

חבר במנהלת מרכז ההשקעות

לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי״ט959-ו
בתוקף הסמכות לפי סעיף  ) 9א ^ לחוק לעידוד
השקעות הון ,התשי״ט , 1959-שהועברה אלי  ,אני ממנה
ז

2

סייח התשי״ט ,עמי .234
י״פ התשנ״ו ,עמי .1053

3296

הודעה

על מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו  ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את נחום
שטרנליבט ,ת״ז  ,059759142לרשם של בית משפט שלום,
החל ביום ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל .(1999
י

ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
אהרן ברק
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
הודעה

ע ל מינוי ר ש ם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתיאם לסעיף )84ב> לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את ישי
קורן ,ת״ז  ,057302721לרשם של בית משפט שלום ,החל ביום
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל .(1999
י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
אהרן ברק
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון

2

סייח התשמ״ד ,עמ׳ .198

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

הודעה

ע ל מינוי ר ש מ ת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את
עידית ברקוביץ ,ת״ז  ,059216838לרשמת של בית משפט
שלום ,החל ביום ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל .(1999
י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
אהרן בדק
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון
י סייח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה

על מינוי ר ש מ ת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו
בהתאם לסעיף )84ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
|^
התשמ״ד984-ו  ,אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)84א( לחוק האמור ובאישור שר המשפטים ,מיניתי את גילה
ספרא־ברנע ,ת״ז  ,23761281לרשמת של בית משפט שלום,
החל ביום ט״ז באייר התשנ״ט ) 2במאי .(1999
י

המחוזי בתל אביב ,מיום י״ז בסיון התשנ״ט ) 1ביוני (1999
ער יום י״ט באלול התשנ״ט ) 31באוגוסט .(1999
ה׳ בניסן התשנ״ט ) 22במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-60
שר המשפטים

הודעה

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
)10אא (4לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את שירה בן שלמה ,ת״ז  ,54973037שופטת תעבורה
במינוי של קבע ,בהסכמתה ,לכהונה בפועל כשופטת של
בתי משפט השלום במחוז המרכז ,מיום ט״ו בניסן התשנ״ט
) 1באפריל  (1999עד יום ב״ד באדר ב׳ התש״ס ) 31במרס
.(2000
י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-60
שר המשפטים
.
י סייח התשמ״ד ,עמי .198

י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
אהרן ברק
)חמ (3-64
נשיא בית המשפט העליון
י סייח התשמ״ד ,עמי .198

הודעה

ע ל מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסת משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד , 1984-אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
0ו)אץ (2לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את מנחם אילן ,ת״ז  ,1482645נשיא בית משפט
מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל בשופט בית המשפט
העליון ,מיום י״ז בסיון התשנ״ט ) 1ביוני  (1999עד יום י״ט
באלול התשנ״ט ) 31באוגוסט .(1999
י

i

הודעה

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ננוםח משולב[,
התשמ״ד984-ו  ,אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף
0ו)אץ (4לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את דיאב עדווי ,ת״ז  ,54797766שופט תעבורה במינוי
של קבע ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט של בתי משפט
השלום במחוז הצפון ,מיום ט״ו באייר התשני׳ט )ו במאי
 (1999עד יום כ״ה בניסן התש״ם ) 30באפריל .(2000
י

י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-60
שר המשפטים
.
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
1

מינוי

הודעה

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
0ו)אא (2לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
מיניתי את אורי גורן ,ת״ז  ,1184639סגן נשיא של בית משפט
מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כנשיא בית המשפט

שופט ל ב י ת מ ש פ ט לעניני מ ש פ ח ה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה1995-

1

על מינוי שופט

ע ל מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

י״ד באדר התשנ״ט ) 2במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-60
שר המשפטים
סייח התשמ״ד ,עמי .198

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

ע ל מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד984-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק בית המשפט
לעניני משפחה ,התשנ״ה995-ו  ,ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את מנחם הכהן ,ת״ז ,50425263
שופט של בית משפט שלום ,לדון בבית משפט לעניני
משפחה ,החל ביום ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס .(1999
י

ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-2666
שר המשפטים
ם״ח התשנ״ה ,עמי .393
1

סייח התשמ״ד ,עמי .198

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ במיון התשנ״ט19.5.1999 ,

3297

מינוי

שופט ל ב י ת מ ש פ ט לעניני מ ש פ ח ה

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה ,התשנ״ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2ב( לחוק בית המשפט
לעניני משפחה ,התשנ״ה995-ו' ,ובהסכמת נשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה את נתן נחמני ,ת״ז ,50602978
שופט של בית משפט שלום ,לדון בבית משפט לעניני
משפחה ,החל ביום ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס .(1999
ד׳ בניסן התשנ״ט ) 21במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-2666
שר המשפטים
סייח התשנ״ה ,עמ׳ .393

לחוק האמור ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,מיניתי
את סהל ג׳ראח ,שופט של בית משפט מחוזי ,לסגן נשיא של
בית המשפט המחוזי בנצרת ,מיום ט״ו באייר התשנ״ט )ו
במאי  (1999ועד יום כ״ז בשבט התשס״ב ) 9בפברואר
.(2002
י״ב בניסן התשנ״ט ) 29במרס (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-60
שר המשפטים
קביעת

1

על מינוי שופט

הודעה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  40לחוק לשכת עורכי הדין,
התשבי׳א ,'1961 -אני קובע רשימת בוחנים נוספת כלהלן:
עורבי הדין

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט1969-
ולפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-

דוד אלקינם

בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,התשב״ט-
 ,'1969ולסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו  ,אני מודיע שנשיא המדינה בתוקף סמכותו
לפי סעיף )4א( לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט,1969-
וסעיף  4לחוק־יסוד :השפיטה  ,מינה את יגאל פליטמן
לשופט בית הדין הארצי לעבודה החל ביום כ״א באדר
התשנ״ט ) 9במרס .(1999
2

3

2

3

על מינוי שופט

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט1969-
בהתאם לסעיף  8לחוק בית הדין לעבודה ,התשב״ט-
 ,'1969אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק האמור
ובהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ועם נשיא בית הדין
הארצי לעבודה ,מיניתי את חיים סומך ,ת״ז  ,211615שופט
ראשי של בית דין אזורי לעבודה ,בהםבמתו ,לכהונה בפועל
כשופט בית הדין הארצי לעבודה ,מיום ט״ז בניסן התשנ״ט
) 2באפריל  (1999עד יום ט״ז בסיון התשג״ט ) 31במאי .(1999

הודעה

על מינוי סגן נ ש י א

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד984-ו' ,אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
ם״ח התשמ״ד ,עמי .198
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אורי גאון

איתן צחור

פנחס גולדשטיין

גדעון קורן

משה גלברד

גדעון קלוגמן

יוסף מלמן

אביתר רגר

אהרן מלצר

ברוך שטיימן

דן מרגליות

ישראל שפירא

חברי השירות המשפטי

1

כ״ה בניסן התשריט ) 11באפריל (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-1563
שר המשפטים
י ם״ח התשכ״ט ,עמ׳ .70

איתן פלג

משה ענבר

ב״ה בניסן התשנ״ט ) 11באפריל (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-1563
שר המשפטים
ם״ח התשכ״ט ,עמ׳ .70
םי׳ח התשמ״ד ,עמי .198
ס״ח התשמ״ד ,עמ׳ .78
הודעה

ר ש י מ ת בוחנים

לפי חוק לשכת עורבי הדין ,התשכ״א1961-

פנחס ארקוב

שרי לרנר הורביץ

בועז בהרב

אמירה כוכבא שבתאי

ארנה בן־עזר

חנה מגד

םטיב ברמן

רקמת מור

משה גולדברג

גליה םלבצקי

לילי גופר

רות עשאהל

רבקה דותן

הדם פורר

עדה וייס

דורון פורת

אפרים כהן

יהושע רטנר

יוסף כהן

צפורה רקנטי

יעקב כהן

הרצל שבירו

איתן לדרר

ענת שפי

מרים ליפשיץ

חיים שפירא

ההודעה על קביעת רשימת בוחנים  ,תתוקן לפי זה.
2

ג׳ באייר התשג״ט ) 19באפריל (1999
צחי הנגבי
)חמ (3-1032
שר המשפטים
י ם״ח התשכ״א ,עמי .178
י״פ התשנ״ו ,עמ׳ .3531
2

הודעה

ע ל מינוי חבר לועדות רפואיות לענין
גמלת ניידות

אני מודיע כי בהתאם לסעיף  28של ההסכם בין
ממשלת ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט״ו בםיון

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

התשל״ז )ו ביוני  ,'(1977הוספתי לרשימת חברי הועדה
הרפואית המחוזית ,מחוז המרכז ,את דייר יורם סיוון ,ת״ז
 ,008336778כחבר מומחה בבריאות הציבור.
ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גמלת ניידות ,
תתוקן לפי זה.
2

ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
יהושע מצא
)חמ (3-1505
שר הבריאות
י״פ התשל״ז ,עמי  ;1813התשנ״ה ,עמי .1737
י״פ התש״ן ,עמי  ;2286התשריט ,עמי .1926
1

2

הודעה

לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז1976-
י

ל׳ באדר התשריט ) 16בפברואר (1999
יה1שע מצא
)חמ (3-166
שר הבריאות
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי .614
על התליית רשיון

לפי פקודת הרופאים ]נוסח חרש[ ,התשל״ז976-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת הרופאים ]נוסח
חדש[ ,התשל״ז ,'1976-אני מורה על התליית רשיון מסי דר׳/
 3890שניתן לדייר אברהם מור ,ת״ז  ,031085632שמענו :רח׳
פישמן מימון  ,5תל אביב ,לתקופה של שנה אחת ,מיום י״ג
בטבת התשריט )ו בינואר  (1999עד יום כי׳ב בטבת התש׳׳ם
) 31בדצמבר .(1999
ד׳ בניסן התשריט ) 21במרס (1999
יהושע מצא
)חמ (3-166
שר הבריאות
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמי 4ו.6
הודעה

לפי חוק הספורט ,התשמ״ח1988-
אני מודיע כי בתוקף ,סמכותי לפי סעיף  1לחוק
הספורט ,התשמ״ח988-ו' ,הברתי בסטודיו  8כבית ספר
המנפיק תעודות הסמכה למדריכי ספורט בענף הספורט
מחול אירובי )התעמלות אירובית( ,וזאת באורח זמני
לתקופה של שנתיים מהיום.
כ״ח בניסן התשנ״ט ) 14באפריל (1999
יצחק לוי
)חמ (3-2281
שר החינוך התרבות והספורט
—.
י ם״ח התשמ״ח ,עמי .122

על התליית רשיון

בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת הרופאים ]נוסח
חדש[ ,התשל״ז , 1976-אני מורה על התליית רשיון מם׳ דר/
 13532שניתן לליאוניד לנצברג ,ת״ז  ,017248477שמענו :דחי
צדקיהו  ,25באר שבע ,לתקופה של חודש ימים מיום י״ז
בסמן התשריט )ו ביוני  (1999עד יום ט״ז בתמוז התשריט )30
ביוני .(1999

הודעה

הודעה

ע ל הכרה בבית ספר ל מ ד ר י כ י ספורט

על התליית רשיון

לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[ ,התשל״ז976-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  41לפקודת הרופאים ]נוסח
חדש[ ,התשל״ז 976-ו י ,אני מורה על התליית רשיון מם׳
 24514שניתן לדוד אמולסקי ,ת״ז  ,305969925שמענו :רח׳
כינור  ,4ראש העין ,לתקופה של ארבעה חודשים ,מיום י״ז
בסיון התשנ׳׳ט )ו ביוני  (1999עד יום כ׳ בתשרי התש״ם )30
בספטמבר .(1999
ל׳ באדר התשנ׳׳ט ) 16בפברואר (1999
יהושע מצא
)חמ (3-166
שר הבריאות
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ׳ .614

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

מבחנים נוספים לחלוקת כספים ל צ ו ר ך ת מ י כ ה
ש ל מ ש ר ד החינוך ה ת ר ב ו ת והספורט ב מ ו ס ד ו ת
עיבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ״ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
,'1985
מתפרסמים בזה מבחנים נוספים לחלוקת כספי תמיכות של
משרד החינוך התרבות והספורט )להלן  -המשרד( בנושא
חינוך בלתי פורמלי בגולה.
דקע כללי:
משרד החינוך התרבות והספורט מעוניין לתמוך ולסייע
בקיום ובהפעלת מערכות תינוך בלתי פורמלי בקרב בני נוער
יהודיים בקהילות ישראל בגולה .זאת במטרה לעודד עלייה
לארץ ישראל ,לטפח את מודעותם של בני הנוער בגולה
לזהותם היהודית ולהשתייכותם לעמנו ולמולדתנו .להגביר
את הקשר והזיקה של יהודי הגולה לעם ישראל ,לארץ
ישראל ,למורשת ישראל ,ולמדינת ישראל .להעמיק את
המחויבות של בני הנוער היהודי לקהילה היהודית בגולה
ולמדינת ישראל ולהעמיק את המודעות והמחויבות של בני
הנוער בישראל לאחיהם שבגולה.
א.

תקנה תקציבית 26-05-91

ב.

הגופים הנתמכים:
על הגוף הנתמך במסגרת זו יחול כל האמור בפסקאות
האלה:
)ו( גופים ציבוריים העוסקים בחינוך יהודי
פורמלי בגולה.

בלתי

) (2גופים ציבוריים הרשומים משפטית במדינת
ישראל ,שמרכזם בישראל והנהלתם פועלת בישראל.
) (3גופים ציבוריים הפועלים בתחום האמור בפסקה
)ו( לפחות חמש שנים ,וצברו ניסיון מוכח בפעילות
חינוכית בגולה.
) (4גופים ציבוריים המוכרים על ידי הסוכנות
היהודית כגופים חינוכיים המאושרים לשיגור שליחים
לפעילות חינוכית יהודית בלתי פורמלית.
ם״ח התשמ״ה ,עמי .60
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) (5גופים ציבוריים העומדים
חינוכית מטעם משרד החינוך.
ג.

בפיקוח

ובהנחייה

סוגי הפעילות והנושאים הנתמכים:

.2

)ו( תכניות חינוכיות )קצרות וארוכות( :מחנות,
והשתלמות
סמינרים ,ועידות וכינוסים ,הכשרה
למחנכים ,למדריכים וכוי;

התמיכה תוענק לפי חישוב הניקוד שיצבור הגוף
בהתאם לטבלה שלהלן .הניקוד יוענק בכל סעיף לגוף
שמקיים ומדווח על פעילות שאינה פחותה מהמינימום
שמצוין באותו סעיף .גוף שפעילותו מתחת למינימום,
לא יקבל ניקוד בעבור אותו סעיף .בכל מקרה
ההשתתפות הכוללת שיעניק המשרד בעבור כל פעולה
בנפרד ובעבור בלל הפעילות ,לא תעלה על סכום כולל
של שני שלישים מהעלות המלאה לביצוע הפעילות
הנתמכת.

)(2

טיפול מנהיגות חינוכית יהודית מקומית;

) (3תכניות חינוכיות משותפות לבני נוער יהודיים
מישראל ומהגולה;
) (4גיוס והכשרה ,שיגור והפעלת שליחים חינוכיים
מישראל;
) (5ייזום וקיום מפעלים חינוכיים מגוונים לבני הנוער
בקהילות יהודיות ,ופעילויות נוספות הנגזרות מהמגמה
הכללית הנ״ל.
ד.

אוכלוסיית היעד בפעילות הנתמכת:
)ו( ילדים ובני נוער
בקהילות ישראל בגולה:

יהודים

בגילים 10

עד 23

) (2אנשי חינוך והדרכה
מדריכים וסטודנטים;

יהודים :מורים ,מחנכים,

יהודים

של בני נוער המעורבים

) (3בני משפחה
בפעילות הנ״ל;

) (4המנהיגות היהודית החינוכית בקהילות ישראל
שבגולה;
) (5אוכלוסיה ישראלית שמתאימה ,לשליחות קצרה
וארובה ,למפגש חינוכי ולפעילות משותפת עם בני
נוער יהודים מהגולה:
) (6שליחים חינוכיים ישראליים  -ייכללו שליחים
שעברו הליכי מיון ובדיקת התאמה ,כמקובל לגבי
שליחי חינוך ונוער מטעם הסוכנות היהודית;
ואלו סוגי השליחים:
שליח  -שליח ישראלי בשליחות לתקופה של שנת
פעילות אחת לפחות;
שליח קצד־מועד  -שליח ישראלי בשליחות לתקופה
של שבועיים עד שלושה חודשים;
שליח צעיר  -שליח ישראלי בשליחות לתקופה של
חודשיים ער שנה שאינו מקבל משכורת ,אלא דמי
אש״ל וכיסוי הוצאות )בגון :בנות שירות לאומי ,שנח
י״ג וכוי(.
ה.

)ג( פריסת פעילות ב־ 5מדינות לפחות ברחבי העולם
היהודי בגולה;

אופן/עקרונות חישוב התמיכה:
.1

התמיכה תוענק לגופים שיעמדו בתנאי הסף המפורטים
להלן:

)א( פעילות שנתית כוללת עם בני נוער בגולה בהיקף
של  5,000חניכים ומעלה:
)ב( פריסת
לפחות:

3300

פעילות

ב־5

כל הדיווחים ,האישורים והתשלומים יבוצעו בשקלים
חדשים )מטבע ישראלי(.
שיגור שליחים חינוכיים לגולה
)א( גיוס ,הכנה ,שיגור והחזקה :לכל  5שליחים = 100
נקודות:
)ב( גיוס ,הכנה ,שיגור והחזקה :לכל  5שליחים קצרי־
מועד =  15נקודות:
)ג( גיוס ,הכשרה ,שיגור והחזקה :לכל  5שליחים
צעירים =  15נקודות.
סמינרים ומחנות
)א(

עבור

סמינר

רעיוני

בהשתתפות

שליחים

ישראליים לכל יום חניך בסמינר =  2נקודות:
)ב( עבור מחנה קיץ/חורף בהדרכת צוות מדריכים
ישראלי ,לכל יום חניך במחנה = ו נקודה:
תבניות חינוכיות קצרות וארוכות לבני נוער מהגולה
בישראל
)א( הבאת בני נוער מהגולה לישראל לפעילות
חינוכית בהיקף של שבוע ימים לפחות ,בתנאי שהובאו
 500בני נוער לפחות בשנה ,לכל יום־חניך בישראל =
 10נקודות;
)ב( הבאת מדריכים ומחנכים להשתלמות ולהכשרה
בישראל ,לשהות של שבוע ימים לפחות ,ובתנאי
שבאותה שנה יגיעו  50מדריכים ומחנכים לפחות ,עבור
כל יום חניך בישראל =  20נקודות.
מבחנים אלה יחולו החל משנת התקציב .1999
י״א באייר התשנ״ט ) 27באפריל (1999
יצחק לוי
)חמ (3-1888
שר החינוך התרבות והספורט
מינוי פקידי סעד

תנאי־םף

קהילות

ניקוד פעולה

יהודיות

בגולה

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ״ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשב״ו966-ו' ,אני ממנה את האנשים ששמותיהם
מפורטים להלן ,לפקידי סעד לענין החוק האמור ,כל אחד
במקום המצוין ליד שמו:
סייח התשכ״ו ,עמ׳ .56

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

גילה דקטר ,ת״ז  ,052368479נתניה

מינוי פקידי ס ע ד

רונית ארנפרוינד ,ת״ז  ,028488567ירושלים

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך1960-

הניקה פולק ,ת״ז  ,015462179ירושלים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  50לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש״ך960-ו' ,אני ממנה את הרשומים מטה
לפקידי סעד לענין החוק האמור:

ז׳קלין אשוש ,ת״ז  ,068165885ירושלים
פליפה דפנר ,ת״ז  ,011495835תל אביב.

אנה בייזרוב ,ת״ז  ,306594672דימונה

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-1769
שר העבודה והרווחה

עליזה כהן ,ת״ז  ,24565129רעננה
עזה

ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד לענין החוק האמור,
תתוקן לפי זה.

מינוי פקידי ס ע ד

2

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ״ו966-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5ו לחוק ההגנה על חוסים,
התשב״ו ,'1966-אני ממנה את טובה מר־שמה ,ת׳יז
 ,004440368לפקידת סעד לענין החוק האמור ,באזור תל
אביב.

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-142
שר העבודה והרווחה
י ם״ח התש״ך ,עמי .52
י״פ התשמ״ו ,עמי .2915
2

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-1769
שר העבודה והרווחה
י סייח התשב״ו ,עמי .56

מינוי פקידי ס ע ד
לפי תוק הנוער )טיפול והשגתה( ,התש״ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה /התשץ־ ,'1960-אני ממנה את הרשומים מטה
לפקידי סעד לענין החוק האמור:

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ,התש״ך960-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער )טיפול
והשגחה( ,התש״ך960-ו' -
)(1

אפרת

צימרמן ,ת״ז  ,57709479מועצה אזורית חוף

אני ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לענין החוק
האמור:
מורין שפריר  -ת״ז 11174018
באסם בנאענה  -ת״ז 059408690

שרביט ליליה ,ת״ז  ,017556192ירושלים
שרון אנג׳ל ,ת״ז  ,023850209ירושלים.
ההודעה בדבר מינוי פקידי סעד לענין החוק האמור,
תתוקן לפי זה.
2

ו׳ באייר התשנ־־ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-142
שר העבודה והרווחה
ם״ח התש״ך ,עמי .52

םוזן מוראד  -ת״ז 080223159

1

סואעד עלי ערנאן  -ת״ז 23277226

2

י״פ התשמ״ו ,עמי .2915

מיכל גלר ביטרמן  -ת״ז 024911190
מחמוד זיאדנה  -ת״ז 52468824

מינוי פקידי ס ע ד

רונית וידר  -ת״ז 056134935

לפי

רונית בן עמי  -ת״ז 058041633
נגה אנגלנדר  -ת״ז 024380057
)(2

אני מבטל את מינויה של איילין בשארה,
 , 055839005לפקידת סעד לענין החוק האמור.

ת״ז

2

ההודעה בדבר מינוי פקידי םעד לענין החוק האמור,
תתוקן לפי זה.
ג

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-142
שר העבודה והרווחה
—.
—.
י ם״ח התש״ך ,עמ׳ .52
י״פ התשנ״ו ,עמי .4827
י״פ התשמ״ו ,עמי .2915
2

הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי
ונעדרים( ,התשט״ו955-ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לתוק הסעד )סדרי דין
בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט״ו955-ו  ,אני
ממנה את הרשומים מטה לפקידי סעד לענין החוק
האמור:
י

פנינה אלבז ,ת״ז  ,022723845קרית גת
פלורה לוי ,ת״ז  ,051856904לוד
ענת אור ,ת״ז  ,057278319פרדס חנה ,כרכור
אילנה נחום ,ת״ז  ,053968418מועצה אזורית לב השרון
טלי טופילסקי ,ת״ז  ,013406145רמלה

5

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשריט19.5.1999 ,

חוק

נפש

י

ם״ח התשט״ו ,עמי .126

3301

מרלה טל ,ת״ז  ,012642245יבנה

מינוי פקידי סעד

נעמי פוגל קםלר ,ת״ז  ,050255686רמת גן

לפי חוק

שרון תפוחי ,ת״ז  ,28772507מועצה מקו

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין
בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט״ו955-ו' ,אני
ממנה את גלוזמן מירי ,ת״ז  ,000959967לפקידת סעד בקרית
שמונה לענין החוק האמור.

גולדי כהן ,ת״ז  ,069992592אשדוד
אירן מידן ,ת״ז  ,012560421הוד השרון
סםיל גריצנר ,ת״ז  ,011546850ערד
אפרת רחמן ,ת״ז  ,24026445מועצה מקדמית מודיעין עילית
חאולה אבו אלעמל ,ת״ז  ,080651110עיריית ירושלים
רינת אבדר ,ת״ז  ,059570754מועצה אזירית מטה יהודה
יהודית ניר ,ת״ז  ,042658880מועצה אזןו
דית באר טוביה
סועאד זגל ,ת״ז  ,023346430ירושלים
מריאנה פלדמן דיפקין ,ת״ז ,505871741
מיכל רודני ,ת״ז  ,058142662ירושלים

הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי
ונעדרים( ,התשט״ו1955-

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-145
שר העבודה והרווחה
סייח התשט״ו ,עמי .126
י

ירושלים

עדנה פישמן ,ת״ז  ,000305268ירושלים
חדוה ונדנברוק ,ת״ז  ,050838812ירושלים
הדס אלוס ,ת׳יז  ,055674006קרית ים
יוסף גואטה ,ת״ז  ,051230357מועצה איורית מרום הגליל
חוריה גוליא ,ת״ז  ,029154452שפרעם
יוגה אגם ,ת״ז  ,005454402מועצה אזורית עמק חפר
עירית גינת ,ת״ז  ,058446055רמת גן
תלמה בן דוד ,ת״ז  ,01611458מועצה אזורית מטה אשר
גליה אורון ,ת״ז  ,028599819נשר
סימה שרון ,ת״ז  ,004841987תל אביב
נאדר אגבריה ,ת״ז  ,028162022אום אל פחם
יעל יחיא ,ת״ז  ,017625815מועצה אזורית גזר
ג׳יהאד סעד ,ת״ז  ,020582651נצרת

ביטול
לפי חוק

מיכל אזולאי ,ת״ז  ,056155507תל אביב.
רבקה בן שמעון ,ת״ז  ,064001118תל אביב
אירים אשל ,ת״ז  242ו ,05427פתה תקוזז
אהובה שמעוני ,ת״ז  ,55965547תל אביב
הניקה פולק ,ת״ז  ,015462179ירושלים
גילה דקטר ,ת״ז  ,052568479נתניה
ז׳קלין אשוש ,ת״ז  ,068165885ירושלים
רונית ארנפרוינד ,ת״ז  ,028488567ירושלים
פליפה ררפנר ,ת״ז  ,011495855תל אביב
ריקי אדלר ,ת״ז  ,024441966פתח תקוה
ציפורה ויזה ת״ז  ,050155209אילת
נעמי פלג ,ת״ז  ,051032803מועצה אזורית עמק חפר
ענת דורון ,ת״ז  ,056505555מועצה מקומית רמת השרון
סיגל אלבז ,ת״ז  ,027921139מועצה מקדמית אריאל.

מינוי פקיד סעד

הסעד )סדרי דין בעניני קטינים ,חולי
ונעדרים( ,התשט״ו1955-

נפש

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד )סדרי דין
בעניני קטינים ,חולי נפש ונעדרים( ,התשט״ו955-ו' ,אני
מבטל את מינויו של דוד וילר ,ת״ז  ,012892741לפקיד סעד
לענין החוק האמור.
2

ר באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (5-143
שר העבודה והרווחה
י ם״ח התשט״ו ,עמי .126
י״פ התשנ״ד ,עמי .3886
2

אברזה

ב ד ב ר ה ח ל פ ת תקנים ר ש מ י י ם

לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-

עלוה פרחי ,ת״ז  ,025051099פתח תקוד
מרים חרםלנםקי ,ת״ז  ,060961217חיפה והצפון

נפש

בהתאם לסעיף )8ה( לחוק התקנים ,התשי״ג ,'1953-אני
מודיע בי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקנים הרשמיים הבאים:
ת״י  5חלק ו  -בלוקי קיר עשויים בטון ,מדצמבר 1989
וגליונות התיקון מיוני ;1990
ת״י  5חלק  - 2בלוקי תעלה עשויים בטון ,מיולי  1983וגליון
התיקון מנובמבר ;1986
ת״י  - 1365בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי
משופר ,מפברואר  ,1988וגליונות התיקון מאוגוסט ,1989
ממאי  1992ומאוגוסט .1996
במקומם בא:
ת״י  5יחלק ו  -בלוקי בטון :בלוקי קיר ,ממרס .1999
ת״י  - 6אריחי רצפה מטראצו ,מספטמבר  1995וגליון התיקון
מאפריל .1996
במקומו בא:
ת״י  - 6אריחי רצפה מטראצו ,ממרס  999ו.

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
אליהו ישי
)חמ (3-143
שר העבודה והרווחה

3302

ת״י  - 938לותות זכוכית שטוחה :דרישות כלליות ושיטות
בדיקה ,ממאי ;1995
י ם״ח התשי״ג ,עמי  ;30התשל״ט ,עמי  ;34התשנ״ח ,עמי
.52

ילקוט הפרסומים  ,4755ר׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

במקומו בא:
ת״י  938חלק ו  -לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבנינים:
דרישות כלליות ושיטות בדיקה ,ממרס .1999
ת״ח  - 938.1לוחות זכוכית שטוחה :זכוכית שטוחה :זכוכית
שקופה ,ממאי ;1995

לענין הוצאת צווי ניקוי לפי הסעיף האמור ,כל עוד הוא
משמש בתפקידו במשרד לאיכות הסביבה.
כ״ח בניסן התשנ״ט ) 14באפריל (1999
רפאל איתן
)חמ (3-1823
השר לאיכות הסביבה

במקומו בא:
ת״י  938חלק  - 2לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבנינים:
זכוכית שקופה ,ממרס .1999
גליונות התיקון יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2223התשל״ו ,עמי .1871
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
נתן שרנםקי
)חמ (3-95
שר התעשיה והמסחר

מינוי

מינוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לפיקוח על יצוא
הצמח ומוצריו ,התשי״ד954-ו' ,אני ממנה את עובדי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן
להיות מבקרים לענין החוק האמור:
שם העובד

מפקחים

לפי חוק הגנת הצומח ,התשט״ז956-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הגנת הצומח,
התשטיז~956ו' ,אני ממנה את עובדי משרד החקלאות
ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן למפקחים
לענין החוק האמור:
שם העובד

מבקרים

לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי״ד1954-

מם׳ זהות

מם׳ זהות

פני אגרנטי

058684036

דורון בורנשטיין

059219527

תמי לוי

058492877

דוד ביטון

025650227

וידר נפתלי

004901906

ארגון להב

052189503

הברמן עמי

022232763

פלדמן מיכאל

307054197

הלינגר דני

007320047

פני אגרנטי

058684036

שוקי קידמי

008598179

דורון בורנשטיין

059219527

תוקף המינוי עד יום  31במרס  2001אך הוא יהיה בטל
מאליו אם חדל הממונה להיות עובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר קודם לכן.

תמי לוי

058492877

דוד ביטון

025650227

וידר נפתלי

004901906

ארנון להב

052189503

כ״ט באייר התשנ״ט ) 15באפריל (1999
רפאל איתן
)חמ (3-975
שר החקלאות ופיתוח הכפר
—
—,
ס״ח התשי״ד ,עמ׳ .137

יעל םלפק

022559546

אלעד פינשטט

027951003

איתן פרייםמן

038406963

תוקף המינוי עד יום  31במרס  ,2001אך הוא יהיה בטל
מאליו אם חדל הממונה להיות עובד משרד החקלאות
ופיתוח הכפר קודם לכן.
ב״ט באייר התשנ״ט ) 15באפריל (1999
רפאל איתן
)חמ (3-2689
שר החקלאות ופיתוח הכפר
י ם״ח התשט״ז ,עמ׳ .79

הסמבה

ל ה ו צ י א צווי ניקוי

1

מינוי

מפקחים

לפי חוק הזרעים ,התשט״ז956-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט״ז-
 ,'1956אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן להיות מפקחים לענין
החוק האמור:
שם העובד

מם׳ זהות

פני אגרנטי

058684036

שוקי קידמי

008598179

דורון בורנשטיין

059219527

תמי לוי

058492877

לפי חוק שמירת הנקיון ,התשמ״ד984-ו

דוד ביטון

025650227

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3וב לחוק שמירת הנקיון,
התשמ־ד ,'1984-אני מסמיך את אליק אדלר ,ת״ז ,050490382

וידר נפתלי

004901906

י

סייח התשמ״ד ,עמ׳  ;142התשנ״ז ,עמי .132

ילקוט הפרסומים  ,4735ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

סייח התשט״ז ,עמי .97

3303

הודעה על הסמכת

שם העובד
יעל סלפק

0225Ü9546

אלעד פינשטט

0279Ü1003

איתן פרייםמן

63

דשות בריאות

לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(,
התש״ל1970-
בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות התכנון והבניה

תוקף המינוי עד יום  31במרס  !001אך הוא יהיה בטל
משרד החקלאות
מאליו אם חדל הממונה להיות עוב

ופיתוח הכפר קודם לכן.

)בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות( ,התש״ל970-ו' ,אני מודיע בי

הסמכתי את יעקב ערן ,ת״ז  ,000716860לרשות בריאות
במחוז הדרום של משרד הבריאות לענין תקנה  22לתקנות

האמורות ,למעט לענין התייעצות לצורך מתן היתרי בניה
לבתי חולים ,בתי אבות ,בתי מלון ,שדות תעופה ,תחנות

כ״ט באייר התשנ״ט ) 15באפריל (1999
)חמ (3-454
רפאל איתן
שר החקלאוח ופיתוח הכפר

הסעה המונית ,תחנות כוח ,מיתקני אחסון דלק ,תתגות דלק,
מפעלים כימיים ,בתי יציקה ,מפעלים לציפוי מתכות ,מפעלי

קוסמטיקה ופרמצבטיקה ,מפעלים לייצור מזון ,בתי מטבחיים
ומשחטות ,תחנות מעבר לפסולת ואתרים לסילוק ולטיפול
בפסולת ,מיתקנים להפקה ולטיפול במי שתיה ,מאגרי מי

הודעה ע ל אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק
הצפנה( ,התשל״ה74-י1

באמצעי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב)בו לצו הפיקוח על
מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה( ,התשל״ה-
 ,'1974אני מודיע כי -
)(1

אמצעי

חופשיים:

המפורטים

ההצפנה

לדזלן

הם

א.
ב.

NETSCAPE NAVIGATOR/ COMMUNICATOR

של

 M I C R O S O F T O F F I C Eשל חבר(ז מיקרוםופט

 .ד  A R Jשל חברת

)(2

ה.

 PKZIPשל חברת P K W A R E

ו.

NICO M A K

לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רשיון

כללי ,ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

חמצן פיתוח
))(pHצריבת אניגמה
א ENIGMA/100/101/200 .של דומץ1
ביולוגית
הצפנה בע״מ
ב.
ג.

 N E T E C T I V Eשל חברת נטאקט בע״מ
PAYMENTS

IBM/ MICRO

 - I B Mישראל בע״מ

MINI P A Y

של

חברת

ד FWZ-1 .של חברת צ׳ק פויגט טכנולוגיות תוכנה
בע־מ

ה.

כיח בניסן התשנ״ט ) 14באפריל (1999
יהושע שמר
)חמ (3-347
המנהל הכללי של משרד הבריאות
י ק״ת התש״ל ,עמי .1841

הודעה

חברת נטםקייפ

 WINZIPשל חברת C O M P U T I N G INC.

ולסילוק קולחין ובתי עלמין.

אמצעים

 M I C R O S O F T E X P L O R E Rשל חברת מיקרוסופט

ג.

שתיה ,בריכות מי שתיה ,מערכות לאיסוף ולטיפול בשפכים

 DISK G U A R D , S M A R T G U A R D , S O F T G U A R Dשל

חברת  T T Rטכנולוגיות בע״מ
כיב בניסן התשנ״ט ) 8באפריל (1999
)חמ (3-1159
אילז ביה
המנהל הכללי של
משרד הביטחון
ק״ת התשל״ה ,עמי  ;45התשניח ,ענ^׳ .1107

על

הכרה

במעבדה

וקולחין

לבדיקת מי

שפכים

לפי תקנות בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים(,
התשניב ,1992-ולפי כללי בריאות העם )טיהור מי שפכים
המיועדים להשקיה( ,התשמ״א1981 -
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות
בריאות העם )קביעת תקנים למי שפכים( ,התשנ״ב,'1992-
ולפי סעיף ו לכללי בריאות העם )טיהור מי שפכים
המיועדים להשקיה( ,התשמ״א981-ו  ,הכרתי במעבדת אגף
שירות השדה ,הגליל המערבי ,במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,לבדיקות הכימיות המפורטות להלן במי שפכים
ובקולה ין לענין התקנות האמורות :כלל מוצקים ,ערכי הגבה
 ,(D0Bצריכת חמצן כימית
,
) (CODומוליכות.
2

ביה בניסן התשנ״ס ) 14באפריל (1999
יהושע שמר
)חמ (3-2295
המנהל הכללי של משרד הבריאות
י ק״ת התשנ״ב ,עמי .1033
ק״ת התשמ־א ,עמי .1357
2

תיקון ההודעה ב ד ב ר א ר צ ו ת ש א י ן ל י ש ר א ל ע מ ן
י ח ס י ם ד י פ ל ו מ ט י י ם  ,א ו ה ס ב ם ה ב ו ל ל סעיף! א ו מ ה
טובין
המגבילות יבוא
ביותר ,או
המועדפת
מישראל
אני מודיע כי בהודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן

יחסים דיפלומטיים ,או הסכם הכולל סעיף אומה המועדפת

ביותר ,או המגבילות יבוא טובין מישראלי -

י׳׳פ התשנ״ח ,עמי  ;5288התשנ״ט ,עמי  986ו.
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NC1ARJ

) (1בפתיח ,אחרי ״התשל״ח978-ו״ יבוא ״)להלן
הצו(״;
)(2

-

)(4

העובדים

בתוספת השניה ,בסופה יבוא:

״הערה״ :הוראות
מארצות המנויות
השביעית לצו״.

מיוחדות
בתוספת

לענין טובין
זו ,מפורטות

מסוימים
בתוספת

ב״ו באייר התשריט ) 12במאי (1999
דב מישור
)חמ (3-552
המנהל הכללי של משרד
התעשיה והמסחר רשות מוסמכת

הודעה

בדבר התפטרות מועמדים ל ר א ש
הממשלה

בהתאם לסעיפים 7ב ו־)87ב( לחוק הבחירות לכנסת
ולראש הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשב״ט ,'1969-נמסרת
בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים לראש הממשלה
כמפורט להלן:
)ו( המועמד עזמי בשארה התפטר ביום א׳ בםיון
התשריט );(16.5.1999
) (2המועמד יצחק מרדכי
התשריט );(16.5.1999

התפטר

ביום א׳ בםיון

) (3המועמד בנימין זאב בגין התפטר ביום א׳ בסיון
התשריט ) 6.5.1999ו(.
א׳ בסיון התשריט )6ו במאי (1999
אליהו מצא
)חמ (3-16
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה־ 15ולראש הממשלה
י סייח התשכ״ט ,עמי  ;103התשנ״ט ,עמי .76

הודעה

)(3

שינוי  -התנועה החילונית בראשות לפיד ופות -
יש
עם
הירוקים  -רק

ב ד ב ר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לכנסת החמש־עשרה

עם
ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן  -ל

)(5

הליכוד בראשות בנימין נתניהו  -מחל
עם
המפד״ל  -המפלגה הדתית לאומית ,המזרחי  -הפועל
המזרחי  -ב

)(6

הרשימה הערביח המאוחדת  -עם
עם
חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון  -חד״ש )המפלגה
הקומוניסטית הישראלית וחוגי ציבור יהודים וערבים(

)(7

פנינה רוזנבלום  -פ
עם
כח לגמלאים בראשות גדעון בן ישראל  -פז

)(8

מפלגת המרכז בראשות יצחק מרדכי  -פה
עם
הדרך השלישית עם הגולן בראשות אביגדור קהלני -
הד

)(9

שיים  -התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה
 שםעם
יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל  -דגל
התורה  -ג

 -ו

ב׳ בםיון התשנ״ט ) 7ו במאי  999ו(
אליהו מצא
)חמ (3-16
שופט בית המשפט העליון
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה־5ו ולראש הממשלה

לפי חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה ]נוסח משולב[,
התשכ״ט969-ו
בהתאם לסעיף )67ג( לחוק הבחירות לכנסת ולראש
הממשלה ]נוסח משולב[ ,התשכ״ט969-ו  ,נמסרת בזה
הודעה ,שהרשימות שלהלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת
המנדטים:

ביטול

)(1

מרצ ישראל הדמוקרטית  -מרצ
)(2

האיחוד הלאומי מולדת חרות תקומה  -יט
עם
ישראל בעליה בראשות נתן שרנםקי  -כן

אברזה על אזור נגוע ב מ ח ל ת הפה
והטלפיים

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

י

ישראל אחת בראשות אהוד ברק  -העבודה גשר מימד
 אמתעם

עם אחד בראשות עמיר
והגמלאים בישראל  -ם

פרץ

 -סיעת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי־
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה , 1985-אני מבטל את ההכרזה
על אזור נגוע במחלת הפה והטלפיים .
י

2

כ״ו באייר התשג״ט ) 12במאי (1999
ע׳ ניר
)חמ (3-126
מנהל השירותים הווטרינריים
.
י ם״ת התשמ״ה ,עמי .84
י״פ התשנ״ט ,עמי .2871
2

ס״ח התשב״ט ,עמי  ;103התשנ״ט ,עמ׳ .76
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אברזה

הודעה

על א ז ו ר נגוע

לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ ,התשל״ב972-ו

לפי פקודת מחלות בעלי־חיים ]נוסח חדש[,
התשמ״ה985-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה '1985-א! י מכריז על השטח
שמצפון לכביש ) 31מצומת לקיה ועד צומת זוהר( וממערב
לים המלח )מצומת זוהר ועד קו רוחג}  ,600רשת ישראל
החדשה( ,מדרום לקו רוחב ) 600מים הו|*לח ועד כביש (354
וממזרח לכביש  354ובהמשך כביש ) 3256מקו הרוחב  60ועד
!יים.
כביש  ,(31כאזור נגוע במחלת הפה והטלפי׳
כ־ז באייר התשנ״ט ) 13במאי (1999
ע׳
)חמ (3-126
מנהל השירותים הווטרינריים
י ס״ח התשמ״ה ,עמי .84

לפי סעיף  6ו לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[,
התשל״ב972-ו  ,אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש
מרס  1999היה כמפורט להלן:
י

)(1

המדד על בסים ממוצע  103.7 - 1998נקודות,-

)(2

המדד על בסיס ממוצע  163.9497 - 1993נקודות;

)(3

המדד על בסיס ממוצע  396.9222 - 1987נקודות;

)(4

המדד על בסים ממוצע  704.3369 - 1985נקודות:

) (5המרד מקושר לבסיס ספטמבר ו95ו 29,964,183.43 -
נקודות.

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיק ים( ,התשל״ה1975-
בתוקף סמכותי לפי תקנה ו)4ה( לתקנות רישוי עסקים
)הדברת מזיקים( ,התשל״ה975-ו' ,אני ממנה לענין התקנה
לדרוש ממדביר
האמורה את דן בית דין ,ת״ז 149099
להציג בפניו את פנקס רישום פעולות ההדברה.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה מבהן בתפקידו במשרד
לאיכות הסביבה.
ט־ז באדר התשנ״ט ) 4במרס (1999
ודי שלוט
)חמ (3-1550
המנהל
י ק״ת התש״ל ,עמי 84ו ;1התשץ ,עמ .732

הודעה

על עיבוד סטטיסטיקה

ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
יוסף יהב
)חמ (3-892
הסטטיסטיקן הממשלתי
—
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,24עמי  :500סייח
התשל״ח ,עמי .201

הכרזה

ב ד ב ר קיום מ ו נ ו פ ו ל י ן

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח~988ו' ,אני מבריז בזה על קיומו של מונופולין
כדלקמן:
השירות :אספקת עיתון יומי בשפה העברית.
בעל המונופולין :ידיעות אחרונות.
החלטת ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק מונ־432
במשרדי רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים ,22
ירושלים.

ע ל ה ח ל ת אגרות פרוטוקול

ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999

לפי תקנות הדיינים )אגרות()תיקון)( ,התשנ״ג993-ו
בהתאם לתקנה  5לתקנות הדייגים )אגרות( )תיקון(,
התשנ״ג993-ו  ,אני קובע שאגרת פרוטוקול במפורט
בתוספת השניה לתקנות הדיינים אג ־ות ,התשי״ז, 1957-
תחול מיום י׳׳ז בסיון התשנ״ט ) 1ביוני  ,(1999על בתי הדין
המפורטים להלן:
י

)חמ (3-1844
דוד תדמור
הממונה על ההגבלים העסקיים
ם״ח התשמ״ח ,עמי .128

2

)(1

בית הדין הרבני באשדוד:

)(2

בית הדין הרבני בחיפה,-

)(3

בית הדין הרבני ברחובות.

ב״ח בניסן התשנ־ט ) 14באפריל (1999
אליהו בן דהן
)חמ (3-259
מנהל בתי הדין הרבניים
ק״ת התשנ״ג ,עמי .1147
ק׳׳ת התש״ז ,עמי .1580

הודעה

על רישום בקשה לאישור ה ס ד ר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח1988-
בהתאם לסעיף )7ב( לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח) '1988-להלן  -החוק( ,אני מודיע כי נרשמה
בקשה לאישור הסדר כובל כדלקמן:
הצדדימ להסדר:
האגודה למען החייל בישראל
מפעל הפיס
ם״ח התשמ״ח ,עמי  28ו.
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תאריך

השירות נושא ההסדר!
עריכת הגרלות.

סופיות 3׳

מהות הכבילה:
האגודה מתחייבת להימנע מפניה למשרד האוצר במשך
תקופת ההסכם ) 5שנים ממועד חתימתו( לשם בקשה להיתר
לעריכת הגרלות מטעמה.
בהתאם לסעיף » ב ( לחוק רשאים הרואה עצמו נפגע
מההסדר ,איגוד עסקי וארגון צרכני להגיש לבית הדין
להגבלים עסקיים התנגדות מנומקת בכתב בתוך שלושים
ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור בתיק הע2988
במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח׳ כנפי נשרים  ,22קומה
גי ,ירושלים ,בשעות העבודה הרגילות.
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
דוד תדמור
)חמ (3-680
הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה

ב ד ב ר מ ו ע ד י בחינות

לפי תקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג963-ו
בהתאם לתקנה  7לתקנות שמאי מקרקעין ,התשכ״ג-
 ,'1963מודיעים בזה בי הבחינות הבאות בנושאים
המפורטים להלן יתקיימו במועדים שלצדן:
תאריך
בחינות מוקדמות
יסודות מדידה ומיפוי
יסודות תכנון ובניה

ח׳ בתמוז התשנ״ט
)(22.6.1999
י״ד בתמוז התשנ״ט

השומה למעשה -
ידיעות מקיפות  -חלק אי:
חלק בי:

י״ד באב התשנ״ט
)(27.7.1999
ט״ו באב התשנ־ט
)(28.7.1999

בל הבחינות מתהילות בשעה .10.00
על המועמדים ,הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות,
להמציא את בקשותיהם למזכיר מועצת השמאים ,לפקס׳
6244867־ 02או לת״ד  2667ירושלים ,מיקוד  ,91024לא יאוחר
מיום א׳ בתמוז התשנ״ט ) ,(15.6.1999את הבקשה לעיל יש
להגיש לפי הדוגמא שבתוספת השניה לתקנות האמורות
לעיל.
הודעה על תשלום האגרה ומקום הבחינה ,תישלח לכל
נבחן ביחד עם כתב ההרשאה לגשת לבחינה.
ב׳ באייר התשג״ט ) 18באפריל  999ו(
אבישי ספיד
)חמ (3-320
יושב ראש מועצת השמאים

מינוי

ועדת ערד לארגונה

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה
כללית( ,התשליו976-ו
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,הוזשליו,'1976-
מינתה המועצה האזורית גליל תחתון בישיבתה מיום י״ט
באדר התשנ״ט ) 7במרס  999ו( את האנשים המנויים להלן
לועדת ערר לענין החוק האמור:

)(28.6.1999

אהובה שחור  -יושבת ראש:

לוחות שומה ,עריכתם
והשימוש בהם

ט־ז בתמוז התשניט

יעקב קופולוביץ  -חבר;

)(30.6.1999

עציון אושרי  -חבר.

יסודות הכלכלה משק

ב׳ בתמוז התשנ״ט

ישראל

)(4.7.1999

סדרי שלטון ומשפט

כ״ב בתמוז התשנ״ט
)(6.7.1999

ו׳ באייר התשנ״ט ) 22באפריל (1999
בני גור&ינקל
)חמ (3-265
ראש המועצה האזורית גליל תחתון
י ם״ח התשל״ו ,עמ׳ .252

כ״ד בתמוז התשנ״ט

יסודות הנדסת בנין
והנדסה אזרחית

)(8.7.1999

חוקים ופקודות

ב׳ באב התשנ״ט

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[,
התשכ״ט969-ו

עקרונות שומה א׳
)מבוא לתורת השמאות(

כיח בתמוז התשנ״ט
) 2.7.1999ו(

עקרונות שומה ב׳

ו׳ באב התשנ״ט
) 9.7.1999ו(

נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה ביום ט׳
בסיון התשנ־ט ) (24.5.999או סמוך לתאריך זה.

הודעה

סופיות א׳
)(15.7.1999

ק״ת התשב״ג ,עמ׳ .1443

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

מ ו ק ד מ ת ב ד ב ר ה ת ח ל ת ה ס ד ר זכויות
במקרקעין

תיאור המקרקעין
)ו(

המקרקעין הנכללים בגוש רישום 2454ו/חיפה )חלק
מגוש שומה .(10856

3307

)(2

המקרקעין הנכללים בגוש רישום /12455חיפה )חלק
מגוש שומה .(10856

)(3

המקרקעין הנכללים בגוש רישום /12550חיפה )חלק
מגוש שומה  0833ו(.

תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וכל זבות הניתנת לרישום ,יש להגיש
לפקיד ההסדר במחנהו ,או בלשכתו אשר ברח׳ חורי ) 2מגדל
יים שיפורסמו מזמן
הנביאים  -קומה  ,(13חיפה ,בתוך
לזמן בהודעות על התקדמות ההסחן ,יש להגיש את
התביעות בטופס תזכיר תביעה ,שאפשר להשיגו במחנה או
בלשכה הנ״ל ויש למלא את כל הפרטי ט הקבועים בתזכיר
התביעה.

רשאי להגיש התנגדות
של ההודעה המאוחרת
הועדה לבניה למגורים
רגר ,ת״ד  ,68באר שבע

בתוך שלושים ימים מיום פרסומה
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
ולתעשיה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק
 ,84100טל׳ .07-6296435

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
שלוט דנינו
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז הדרום

:ים למקרקעין שחל
מי שיש לו זכויות במקרקעין
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,על ו לדאוג שזכויותיו
לא ייפגעו בעת ההסדר.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ״ה 965 -ו

כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהא צפוי לקנס •נוסף על זאת יובל
יינו בציוני קבע על
פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה

מחוז ירושלים

חשבונו של אותו אדם.

מזהירים בזה את בל הנוגעים בדבר ,כי זבות שלא
תיתבע בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבו׳1״ יוכל פקיד ההסדר
להוציאה מכלל לוח הזכויות.
ט׳ באייר התשנ״ט ) 25באפריל (1999
מוריס נביא
הסדר המקרקעין

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:
)ו(

עיקרי הוראות התכנית) :א( קביעת בינוי לתוספת שתי
קומות מעל הבנין המערבי הקיים במגרש חדש מס׳ ו
לשמ הרחבת מכללת אפרתה ,הקיימת בשטח ,בהתאם
לנספח הבינוי; )ב( קביעת בינוי להקמת גשר המקשר
בין שני הבנינימ במגרש חדש מס׳ ו ,בהתאם לנספח
בינוי) :ג( קביעת מספר הקומות המרבי בבנין המערבי
ל־ 5קומות מעל קומת המרתף) :ד( הגדלת שטחי הבניה
המרביים בשטח מגרש חדש מס׳  1תוך קביעת שטחי
הבניה המרביים לבנין המערבי שבמגרש ל־ 1,817מ״ר;
)ה( קביעת קווי בנין חדשים מרביים לתוספות הבניה
באמור) :ו( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר
בניה) :ז( קביעת שטחים לחניה פרטית והוראות
לביצועם) :ח( קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות
להריסה) :ט( קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועצים
לעקירה.

מרחב תכנון מקומי באר שבע
ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לםע יף  (3)5לחוק הליכי
תכנון ובניה) .הוראת שעה( ,התש״ן ,15 90-ובהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,1965 -בי במשרדי
הועדה לבניה למגורים ולתעשיה מח •ז הדרום ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית
מס׳ /5במ206/״ ,שינוי לתכניות מיתאר  102/02/5ולתכנית
מם׳ /5במ53/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקונ*ם :באר שבע ,שכ׳
חצרים ,פלח  - 6גוש ) 38060לא מוסדר(.
תכנונית להקמת
עיקרי הוראות התכנית :יצירת
שכונת מגורים על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 3728א״ ,שינוי לתכנית
מיתאר מקומית מם׳ .3770
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שב׳
גאולים )בקעה( ,רח׳ בן יפונה  ,17מגרש ו לפי תכנית
 - 3728גוש  ,30001חלקות .17 ,16

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה
)הוראת שעה( ,התש״ן 1990
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ":ה965-ו
מחוז הדרום
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ד מקומיות

)(2

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 6039״ ,שינוי מם׳ 1/98
לתכנית מי תאר מקומית מסי .3028
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב׳ הר
נוף ,רח׳ שאולזון  32ו־ ,34מגרשים  12 ,11ו־ 3ו  -על פי
תבנית  3028גוש  ,30271חלקה .38

כל מעוניין רשאי לעיין בתכני
בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,

עיקרי הוראות התכנית) :א( קביעת בינוי לתוספות בניה
לבנין מס׳ ו )רח׳ שאולזון  /34לשם הרחבת יחידות
הדיור הקיימות בו בהתאם לנספח הבינוי) :ב( קביעת
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כאמור; )ה( הגדלת שטחי הבניה המרביים לתוספות
הבניה כאמור; )ו( הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 5ל־
 6קומות; )ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
להיתר בניה בשטח.

קווי בנין חדשים לתוספות הבניה באמור) :ג( קביעת
שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה ,באמור) :ד(
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
בשטח.
)(3

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 5411״ ,שינוי לתכנית
מיתאר מקומית לירושלים מם׳  62ולתכנית מיתאר
מקומית מם׳ 2267א.

)(6

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
הבוכרים ,רח׳ פישל  - 28גוש  ,30103חלקה .58

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
רוממה ,בין הרחובות ירמיהו והרקמה  -גוש ,30235
חלקה .8
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
תעשיה לאזור מסחרי מיוחד ,לשטח פתוח ציבורי
ולדרך :ב( קביעת בינוי להקמת בנין חדש בשטח מגרש
חדש 8א ,בהתאם לנספח בינוי :ג( קביעת השימושים
המותרים בבנין כאמור למסחר ומגורים :ד( קביעת
מספר הקומות המרבי בבנין כאמור ל־ 10קומות
עיקריות מעל  6קומות תת קרקעיות :ה( שינוי קווי בנין
וקביעת קווי בנין חדשים לבנין באמור :ו( קביעת שטחי
הבניה המרביים להקמת הבנין באמור ל־ 19,990מ״ר :ז(
קביעת הוראות בדבר הקמת חניון גם לשימוש הציבור
בתחום התכנית :ח( קביעת הוראות בינוי ותנאים
להיתר בניה בשטח :ט( הרחבת דרך קיימת :י( קביעת
הוראות בגין בנינים להריסה :יא( מספר יח״ד מרבי
בשטח התבנית יהיה  130יח״ד :יב( חלוקה חדשה.
)(4

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 4659״ ,שינוי מט׳ 71/97
לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מם׳ .62
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
קרית היובל ,דרומית לרה׳ יאנוש קורצ׳אק ודרום
מערבית לרח׳ ניסן  -גוש  ,30397חלקה  :64גוש ,30414
חלקות .174 ,130 ,120 ,117 ,102 ,101 ,94
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  6ומדרך לאזור מגורים מיוחד) :ב( שינוי ייעוד
שטח מאזור מגורים  6לדרך) :ג( קביעת הוראות בינוי
לתוספות בניה לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימת
בשטח) :ד( הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם
בבל חלקה) :ה( שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין
חדשים ,לתוספות הבניה) :ו( הגרלת מספר הקומות
המרבי מקומה אחת לשתי קומות) :ז( קביעת שלבי
ביצוע ותנאים למתן היתרי בניה) :ח( קביעת הוראות
בגין בנינים להריסה.

)(5

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 5994״ שינוי מם׳ 8/97
לתכנית מיתאר מקומית מס׳  ,1042ושינוי מס׳ 1/97
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ .2120
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב׳ בית
וגן ,רה׳ עוזיאל ו3וא  -גוש  ,30341חלקה .237
עיקרי הוראות התבנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1לאזור מגורים ו מיוחד; )ב( קביעת בינוי
לתוספת בניה במפלס קומה אי ,לשם הרתבת יחידת
הדיור הקיימת בקומה שמעליה ,בהתאם לנספח הבינוי:
)ג( קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס קומה ב׳ ,לשם
הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה ,בהתאם לנספח
הבינוי; )ד( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה

ילקוט הפרסומים  ,4735ד׳ בסיון התשנ״ט 999 ,ו19.5.

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 5619״ ,שינוי מם׳ 2/97
לתבנית מיתאר מקומית מס׳ .1358

עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים  3מיוחד; )ב( קביעת בינוי
לתוספת בניה בחזיתו המערבית של הבנין לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בו ,בהתאם לנספח בינוי; )ג(
קביעת בינוי לתוספת קומה מעל הבנין הקיים לשם
תוספת יחידות דיור ,בהתאם לנספח בינוי; )ד( הגדלת
מספר הקומות המרבי מ־ 3קומות ל־ 4קומות מעל קומת
מרתף; )ה( קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה
כאמור; )ו( הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם
ל־ 1,039.96מ׳׳ר ,מתוכם  922.47מ״ר שטחים לשימושים
עיקריים; )ז( קביעת שטחים לחניה פרטית) :ח( קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
)(7

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6126״ ,שינוי מס׳ 16/98
לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מם׳ .62
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,מקור
ברוך ,רח׳ בר גיורא  ,9שטח שבין קואורדינטות רוחב
 132/960 - 132/910לבין קואורדינטות אורך - 170/080
 ;170/110גוש  ,30069חלקה .60
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים ) :2ב( קביעת בינוי לתוספת
שתי קומות עליונות )קומה עליונה מובלעת בחלל גג
רעפים( ,לשם הוספת  2יחידות דיור חדשות כבנין,
בהתאם לנספח הבינוי) :ג( קביעת בינוי לתוספת בניה
בחזית המערבית של הבנין לשם הוספת חדר מדרגות
ולהוספת בניה בחזית הדרומית של הבנין לשם הרחבת
יחידות דיור קיימות ,בהתאם לנספח הבינוי) :ד( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור ,לרבות קו
בנין אפם בחזית המערבית) :ה( הגדלת שטחי הבניה
המרביים מ־ 306.58מ״ר ל־ 641.50מ״ר) :ו( הגדלת מספר
הקומות המרבי מ־ 2קומות ל־ 4קומות) :ז( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח) :ח(
קביעת הוראות בגין ביצוע חניה פרטית) :ט( קביעת
הוראות בגין גדר ומדרגות להריסה) :י( קביעת הוראות
בגין ציפוי אבן של הבנין הקיים והמוצע.

)• (8תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6301״ ,שינוי מס׳ 2/97
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ ו154א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,צמרת
הבירה ,רח׳ בר כוכבא  ,63דירה  - 15גוש  ,30653ח״ח .7
עיקרי הוראות התבנית) :א( קביעת בינוי לתוספת בניה
במפלס  +- 0.00לשם הרחבת יחידת דיור קיימת,
בהתאם לנספח הבינוי; )ב( הגדלת שטחי הבניה
המרביים לדירה כאמור מ־ 143.65מ״ר ל־ 71.35ו מ״ר) :ג(
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה
בשטח.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,השכונות
סילואן ,ג׳אבל מוכבר ,ומקטל שבטור ,שטח במורדות
הצפוניים מזרחיים של ארמון הנציב ,מצפון לקטע
המזרחי של הטיילת :שטח שבין קואורדינטות אורך
 175/400 - 172/900ושטח בין קואורדינטות רוחב /750
.129/450 - 128

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל׳  .02-6290222המתנגד
ימציא את העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,כיכר •ספרא ו ,קומה  ,4ירושלים,

עיקרי הוראות התבנית) :א( שינויים במערך ייעודי
הקרקע כמפורט להלן (1 :משטח ציבורי פתוח לשטח
למלונאות ,לשטח ציבורי פתוח מיוחד ולדרך (2 :משטח
למיתקני תיירות ,לשטח למלונאות ,לשטח ציבורי פתוח
מיוחד ולדרך (3 :משטח לטיילת לשטח למלונאות
ולשטח ציבורי פתוח מיוחד (4 :מדרך ,לשטח למלונאות
ולשטח ציבורי פתוח (5 :מאזור מגורים  ,6משטח למוסד,
מאזור מגורים מיוחד ומשטח ציבורי פתוח לדרך) :ב(
קביעת בינוי ופיתוח להקמת בית מלון ,מרכז תיירות
ובית שרד במגרש חדש מס׳  ,1בהתאם לנםפחי הבינוי;
)ג( קביעת שטחי הבניה המרביים ,גובה הבניה המרבי,
מספר הקומות המרבי ,וקווי בנין מרביים בשטח המגרש
המיועד לבניה; )ד( קביעת הוראות בינוי ופיתוח
אדריכליות להקמת בית המלון ,מרכז התיירות ובית
השרד ,לפיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים; )ה(
קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח) :ו( קביעת
שטחים עם זיקת הנאה לציבור ,שטח עם זיקת הנאה
מוגבלת לציבור ,שטח עם זכות מעבר לרכב שירות,
ומעבר תת־קרקעי להולכי רגל מתחת למפלס הכביש:
)ז( שינוי מערך הדרבים בשטח התכנית על ידי הרחבת
דרכים קיימות מאושרות ,ביטול קטעי דרכים קיימות
מאושרות וקביעת שטה לחניה ציבורית מגוננת) :ח(
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה) :ט( איחוד וחלוקה
חדשה.

טל׳ .6297678
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר תבניות מ י ת א ד מקומיות

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

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 910וב״ ,שינוי מם׳ 1/95
לתכנית מיתאר מקומית מס׳ 910וא.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
מקור ברוך ,שטח שבין הרחובות הטורים ,בר גיורא
ויהודה המכבי ,השטח הידוע כבית מרים  -גוש ,50076
חלקות  ,58 ,57ח״ח  :154גוש  ,50078ח״ח 92ו.
עיקרי הוראות התבנית :תיקון טעות סופר בסעיפים.מם׳
)6ב( ו־0ו)ג( שבהוראות תכנית 1910א על ידי הכללת
שטח בית מרים הקיים במנין שטחי הבניה המרביים
וקביעתם ל־ 5,080מ״ר )מאושרים  4,505מ״ר( ללא שינוי
בתכנית הבינוי המאושרת בתכנית מם׳ 910וא.

)(2

״תכנית מי תאר מקומית מס׳ 5450ד״ ,שינוי לתכנית
מיתאר מקומית לירושלים מס׳  62ושינוי מס׳ 1/98
לתכנית מי תאר מקומית מם׳ במ5450/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
גבעת שאול ,מצפון לרח׳ גבעת שאול ומדרום מזרח
לכביש ירושלים  -תל אביב ברחי הרב פגחט קהתי,
שטח שבין קואורדינטות רוחב  133/475 - 133/375לבין
קואורדינטות אורך  168/300 - 168/225מגרש .חדש מס׳
 9על פי תכנית מם׳ במ3450/ב )להלן  -חמגרש(  -גוש
 30230ח״ח .47 ,45 ,18 ,16
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד משטח למוסד,
לאזור מגורים מיוחד ולשפ״פ) :ב( קביעת הוראות בינוי
לרבות קווי בנין מרביים ,מספר קומות מרבי ושטחי
בניה מרביים בשטח מגרש ) :9ג( קביעת מספר יח״ד
מרבי במיתתם ל־ 125יח״ד) :ד( קביעת הוראות למתן
היתרי בניה ולפיתוח השטח.

)(3

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 4559״ ,שינוי מם׳ 1/94
לתכניות מי תאר מקומיות מם׳ 2683 ,2598א,2691 ,
.3434

3310

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4266התשנ־ה ,עמי .957
)(4

״תכנית מיתאר מקומית מסי 5128״ ,שינוי  1/96לתכנית
מיתאר מקומית מם׳ .856
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,מרכז
העיר ,שטח שבין הרחובות רבי עקיבא ומבוא המתמיד
 גוש  ,30057חלקות .50 ,21עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורים  2מיוחד) :ב( קביעת בינוי
להקמת בנין מגורינו חדש בשטח מגרש חדש מטי ,1
בהתאם לנטפחי הבינוי) :ג( קביעת הוראות בדבר
שיפוץ ושימור שני בנינים קיימים בתחום מגרש חדש
מם׳ ו ,בהתאם למפורט בנספחי הבינוי; )ד( קביעת
הוראות בינוי לבל אחד מהבנינימ כאמור ,לרבות שטחי
הבניה המרביים ,מספר הקומות המרבי ,גובה הבניה
המרבי ,קווי הבנין המרביים ,דירוגים מחייבים בבינוי,
השימושים המותרים בשטח וכדומה) :ה( קביעת שטחי
הבניה המרביים בשטח מגרש חדש מס׳  1ל־27,096.86
מ״ר ,מתוכם  1.950.59ו מ״ר שטחים לשימושים עיקריים
ו־ 5,166.27ו נדר שטחים לחלקי שירות) :ו( קביעת קווי
בנין מרביים לרבות קווי בנין אפס) :ז( קביעת מספר
הקומות העל־קרקעיות המרבי כמפורט להלן :בנין א׳
)החדש(  12-7קומות ,בנין ב׳ )קיים(  2קומות ,בנין ג׳

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ במיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

פי תכנית ו334א ,ומגרש  35שעל פי שיכון ציבורי מס׳
ו 5/54/חלקי גוש .30608

)קיים(  2קומות) :ח( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי
בשטח מגרש הדש מם׳  1ל־ 122יחידות דיור) :ט( קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח) :י(
קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור) :יא( ביטול קטע
מדרך מאושרת) :יב( קביעת הוראות בגין גדרות
לחריטה) :יג( איחוד וחלוקה חדשה.

עיקרי הוראות התבנית) :א( קביעת בינוי לתוספות בניה
במפלס קומת המרתף ,במפלס קומת הקרקע ובמפלם
עליית הגג לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת בשטח,
בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח; )ב(
הגדלת שטחי הבניה המרביים מ־70ו מ״ר )לא כולל
מבואה וחניה מקורה( ל־ 284.68מ״ר ,מתוכם  179.78מ״ר
שטחים לשימושים עיקריים! )ג( קביעת קווי בנין
מרביים לתוספות הבניה כאמור; נד( הגדלת מספר
הקומות המרבי מ־ 2קומות ל־ 3קומות) :ה( קביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח) :ו( קביעת הוראות
בינוי ופיתוח.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.6.1997ובילקוט הפרסומים  ,4533התשנ״ז ,עמ׳ .3963
)(5

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 5259״ ,שינוי מס׳ 1/96
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ 2874ב.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
זברון משה ,רח׳ יום טוב אלגזי  - 10גוש  ,30070חלקה
.102
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי הוראות הבינוי
המאושרות בתכנית מס׳ 2874ב בשטח חלקה  102בגוש
 30070כמפורט להלן :ו( שינוי במיקום מרפסת הגג
והתרת בנייתה בחזית הדרומית במקום בחזית
הצפונית (2 :הגבהת המעקה והוספת שורות אבנים
לשם הגבהת קירות הבגין מעבר לגובהם המאושר(3 :
קביעת גובה הבנין המרבי ל־  10.01ם׳ בהתאם לקיים(4 :
שינוי בשיפוע גג הרעפים וקביעת השיפוע המרבי ל־8
בחזית הדרומית ול־8ו בחזית הצפונית בהתאם לקיים:
)ב( קביעת בינוי בהתאם לתכנית בינוי; )ג( קביעת
שטחי הבניה המרביים בשטח חלקה  102ל־ 297.87מ־ר
לשימושים עיקריים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4695התשנ״ח ,עמ׳
.374
)(8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
נחלת שבעה ,רח׳ ריבלין  - 16גוש  ,30035חלקה .29
עיקרי הוראות התכנית) :א( קביעת בינוי לתוספת קומה
מעל הבנין הקיים ברח׳ ריבלין  ,16בהתאם לנספח בינוי:
)ב( קביעת בינוי לחפירת בור מים קיים לשירותים
ולמטבח בהתאם לקיים בשטח ובהתאם לנספח בינוי;
)ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הקומה) :ד( הגדלת
מספר הקומות המרבי מ־ 2קומות ל־ 3קומות) :ה(
קביעת שטחי הבניה המרביים ל־ 246.69מ״ר ,מתוכם
 199.94מ״ר שטחים לשימושים עיקריים 0) :קביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4665התשנ״ח ,עמ׳
.4577
)(6

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 5369״ ,שינוי מס׳ 1/96
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ .1559
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
גבעת מרדכי ,רח׳ מן  - 6 ,4 ,2גוש  ,30184חלקות -117
.119
עיקרי הוראות התבנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים ו לאזור מגורים ו מיוחד) :ב( קביעת בינוי
לתוספות בניה סטנדרטיות לשם הרחבת דיור בשלושת
הבנינים שבחלקות  119-117בגוש  30184בהתאם
לנספח הבינוי) :ג( קביעת שטחי הבניה המרביים
לתוספות הבניה כלהלן :בחלקה  157.78 - 117מ״ר,
בחלקה  126.10 - 118מ״ר ,בחלקה 0 - 119ו26.ו נדר:
)ד( קביעת קווי הבנין המרביים לתוספות הבניה
האמורות לעיל) :ה( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן
היתר בניה) :ו( קביעת חזית מסחרית לקומת החנויות
בהתאם לקיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.4.1997ובילקוט הפרסומים  ,4521התשנ״ז ,עמ׳ .3428

)(7

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 9ו55״ ,שינוי מס׳ 1/97
לתכניות מיתאר מקומיות מם׳  3341ו־ו334א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
פסגת זאב מרכז ,רח׳ יעקב יהושע  ,65מגרש 60א שעל

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסידן התשנ״ט19.5.1999 ,

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ 5540״ ,שינוי מם׳ 1/97
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ .2422

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4714התשנ״ט ,עמ׳
.1380
)(9

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ 5562״ ,שינוי מס׳ 1/97
לתכנית מיתאר מקומית מם׳ .2803
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ תל
ארזה ,רח׳ זיו  - 4גוש  ,30101חלקה .100
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  2לאזור מגורים  2מיוחד) :ב( קביעת בינוי
להוספת שלוש קומות מעל קומת הקרקע הקיימת ,לשם
הוספת יחידות דיור חדשות בבנין ,בהתאם לנספח
בינוי) :ג( קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח חלקה
 100ל־ 909מ״ר מתוכם  721מ״ר שטחים לשטחים
עיקריים) :ד( קביעת מספר הקומות המרבי בשטח ל־4
קומות) :ה( קביעת קווי בנין מרביים לתוספת הבניה
כאמור) :ו( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי בשטח
ל־ 6יחידות דיות )ז( קביעת חזית מסחרית בקומת
הקרקע ,בהתאם לקיים בשטח) :ח( קביעת תנאים למתן
היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4695התשנ״ט ,עמ׳
.375
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
גאולה ,רח׳ מלאכי ו2א ,שטח שבין קואורדינטות אורך
 138/100 - 133/070לבין קואורדינטות רוחב - 170/575
 ,170/625גוש  ,30082חלקה .94

) (10״תכנית מיתאר מקומית מס׳  ,5780שינוי מסי 1/98
לתכנית מיתאר מקומית מסי .1144
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
גבעת קומונה ,רה׳ דובר שלום  - 5 ,3גוש ,30299
חלקות  7ו ,18 ,ח״ח .64
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
 2לאזור מגורים  2מיוחד) :ב( קביעת בינוי לתוספות
בניה בחזית המערבית והמזרחית בבנין ברח׳ דובר
שלום  ,5לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בו,
בהתאם לנספח הבינוי; )ג( קביעת בינוי להשלמת קומה
עליונה קיימת בבנין ברח׳ דובר שלום  ,5לשם הוספת
יתידת דיור הדשה ,בהתאם לנספח בינוי; )ד( קביעת
בינוי לתוספות בניח בחזית המזרחית של הבנין ברח׳
דובר שלום  3בהתאם לנספח בינוי; )ה( קביעת בינוי
לתוספות מרפסות בחזית הצפונית והדרומית של הבנין
ברח׳ דובר שלום  ,5בהתאם לנספח בינוי) :ו( הגדלת
מספר קומות מרבי בבנין ברח׳ דובר שלום  5מ־ 5קומות
מעל קומת מרתף ל־ 6קומות מעל קומת מרתף) :ז(
קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה ,באמור) :ח(
הגדלת שטחי הבניה המרביים בכל אחת מחלקות 17
ו־8ו בגוש ) :30299ט( קביעת מספר יחידות הדיור בבל
חלקה) :י( קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר
בניה) :יא( קביעת הוראות בגין גדר להריסה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4706התשנ״ט ,עמ׳
.951
) (11״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ו609״ ,שינוי מם׳ 1/97
לתכניות מיתאר מקומיות מם׳  1721ו־ 1721א.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שכונת
ארנונה ,רח׳ קורא הדורות  ,44שטח שבין קואורדינטות
אורך  ,171/025 - 171/001גוש  ,30117חלקה .36
עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים ו לאזור מגורים מיוחד) :ב( קביעת בינוי
להשלמת קומה ב׳ ולתוספת קומה מובלעת בחלל גג
רעפים ,לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בהתאם
לנספח הבינוי; )ג( קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת
קרקע לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בהתאם לנספח
הבינוי ובהתאם לקיים בשטח) :ד( קביעת בינוי לתוספת
בניית מרפסות בחזיתות הבנין בהתאם לנספח הבינוי
ובהתאם לקיים בשטח) :ה( קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה כאמור) :ו( הגדלת שטחי הבניה
המרביים מ־ 645.63מ־ר ל־9ו9.ו 9מ״ר) :ז( הגדלת מספר
הקומות המרבי מ־ 3קומות ל־ 4קומות )קומה עליונה
מובלעת בחלל גג הרעפים(; )ח( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח) :ט( קביעת הוראות
בגין הריסת מדרגות וגדרות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4689התשנ״ט ,עמ׳
.211
) (12״תבנית מיתאר מקומית מס׳ 6119״ ,שינוי מם׳ 12/97
לתכנית המיתאר המקומית לירושלים מסי .62
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עיקרי הוראות התבנית) :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים מיוחד; )ב( קביעת בינוי
להוספת קומה עליונה מקורה בגג רעפים ,לשם הרחבת
יחידת דיור קיימת בקומה שמתחתיה בהתאם לנספח
הבינוי; )ג( קביעת בינוי להוספת מעלית בחזית הבנין
בהתאם לנספח הבינוי; )ד( קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה כאמור) :ה( הגדלת שטחי הבניה
המרביים מ־  428.61מ״ר ל־ 528.85מ״ר) :ו( הגדלת מספר
הקומות המרבי מ־ 3קומות מעל קומת מרתף ל־ 4קומות
מעל קומת מרתף) :ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת
תנאים למתן היתר בניה בשטח.
הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4689עמי .211
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בית שמש
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מיתאר מקומית מסי בש33/א״ ,שינוי לתכנית
מפורטת מס׳ ת.5/32/33/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית שמש ,רח׳
האלה  9ו־  ,11שטח שבין קואורדינטות אורך - 148/160
 148/200ובין קואורדינטות רוחב - 128/720 - 128/700
גוש ו ,520חלקות .87 ,86
עיקרי הוראות התכנית) :א( הגדלת אחוזי בניה מ־25%
ל־ 50%לכל מגרש) :ב( שינוי בקו בנין אחורי מ־ 5.00מ׳
ל־ 2.00מ׳ לכל מגרש) :ג( התרת קומת מרתף ושימוש
בחלל הגג לבל מגרש) :ד( שינוי ממגורים ב׳ למגורים א׳
מיוחד )כדי להתאים לאזורים של תכנית בש.(1/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4689התשנ״ט ,עמי 2ו.2

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ בש62/ו״ ,שינוי לתכנית
מיתאר מקומית לבית שמש בש.200/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית שמש ,אזור
התעשיה המערבי ,שטח שבין קואורדינטות אורך
 148.000 - 146.700לבין קואורדינטות רוחב - 127.000
 127.300גוש  ,5174חלקה .5
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון מפורט של חלקה 5
בגוש  :5174ב( תכנון החלקה כמרכז הכולל שטחים
לתעשיה ,מלאכה ,מסחר ,משרדים ,תחנת תדלוק וכדי:
ג( קביעת הוראות להוצאת היתר בניה ולפיתוח השטח:

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

ד( הסדרת בינוי בחלקה :ה( קביעת הוראות ותנאים
סביבתיים לשמירת איכות הסביבה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 998ו 30.3.ובילקוט הפרסומים  ,4640התשנ׳יח ,עמי
.3437
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש וכל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באייר התשנ״ט ) 25באפריל (1999
מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי בית שמש
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב׳׳ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש מופקדות תכניות אלה:
)ו( ׳תבנית מס׳ בש/מק30/יא ,שינוי לתכנית מס׳ ת30/א/
5/32״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית שמש ,שכ׳
גבעת סביון ,רח׳ האיריס -46גוש  ,5220חלקה :27
השטח שבין קואורדינטת רוחב  127.475וקואודינטת
אורך .148.200
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין קדמי :ב(
הוספת קומה שלישית.
)(2

״תבנית מסי בש/מק138/ה״ ,שינוי לתכנית מסי בש/במ/
."138
השטחים הכלולים בתבנית ומקומט :בית שמש ,שב׳
פסגת השבעה ,הרחובות לוי אשכול ,סיני ,מצדה ,הר־
גבו וגלעד .השטח שבין קואורדינטות רוחב -149.600
 150.000וקואורדינטות אורך  :128.900-128.250גוש ,5207
חלקה  ,37ח״ח  38 ,30 ,29ו־ ;40גוש  ,5202חלקה  :21גוש
 ,5208ח״ח .131
עיקרי הוראות התכנית :מתן הוראות רישום.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרטומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית בית שמש ,ת־ד  ,5מרכז מסחרי בית שמש ,טל׳
 .02-9909882העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון
המלכה ו ,ירושלים טל׳ .02-6290222

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

ההתנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנימוקים ובליווי תצהיר המאמת את
כל העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב׳ באייר התשנ״ט ) 28באפריל  999ו(
משה אבוטבול
יושב ראש ועדה משנה
לתכנון ולבניה בית שמש

מחוז תל־אביב
מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה

בדבר אישור תבנית מיתאד

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
ח/מק44/וג״ ,שינוי לתכנית מפורטת ח144-ב.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חולון ,תל־גיבורים -
גוש  ,6996חלקות .31 - 28
עיקרי הוראות התכנית :א( העברת  6ו יח־ד ממגרשים
 31 ,30למגרשים  ,29 ,28ללא שינוי במספר יחיד ובזכויות
הבניה בתבנית :ב( שינוי בחלוקת שטחי הבניה בתחום
התכנית )ללא הגדלת השטח הכולל המותר לבניה בתבנית
וללא הגדלת שטחי בניה בכל ייעוד קרקע בלמעלה מ־;(50%
ג( הוספת עד  2קומות למספר הקומות המותר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4670התשניח ,עמ׳ .4720
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד העם  9מגדל שלום,
תל אביב  ,61290טלי  93333ו ,5וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חולון ,בנין העיריה ,רח׳ ויצמן  ,58קומה ,9
טל׳  5027485וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ באייר התשנ״ט ) 8ו באפריל (1999
יעקב אפרתי
המנהל הכללי של משרד הפנים

מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו מופקדת ׳תכנית מפורטת מס׳
תא/ו245ג״ ,שינוי מס׳  1לשנת  1998של תכנית מפורטת
.2451
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב-יפו,
גבולות התכנית :בצפון  -בניני המגורים של רח׳ בארי,
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עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין צדדי לכיוון
מערב מ־ 4מ׳ ל־ 1.5מ׳ ,שינוי קו בנין לכיוון מזרח מ־ 5מ׳
ל־ 3.5מ׳ לשם בניית מרפסות.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו בעיתונות למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו ,רח׳ סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל׳ .03-5311245
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ה בניסן התשנ״ט ) ו ו באפריל (1999
דרור בירנבאומ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי קרי ת טבעון
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון מופקדת •תכנית מפורטת מס׳
טב99/״ ,שינוי לתבניות ג ,84/טב0/ו ,טב49/א ,טב ,29/טב3/ו,
ומתייחסת לתכנית טב.34
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית טבעון
הרחובות קק־ל ,העמק ,זבולון ,אלכסנדר זייד  -גוש ,11392
הלקות ,101 ,89-79 ,77 ,68 ,66 ,63-48 ,46-36 ,34 ,33 ,15-1
 ,108-105 ,102ח״ח  ;30גוש  ,11393חלקות ,21 ,20 ,18 ,8-2
,88-80 ,77-75 ,73-71 ,69 ,68 ,66-58 ,52-48 ,46-38 ,35-23
 ,112-107 ,104-93ח״ח  ;86גוש  ,11394חלקות -13 ,11 ,10-7
 ,351 ,350 ,340-338 ,331 ,307-296 ,39 ,37 ,35 ,33 ,18ח״ח
.322 ,308
עיקרי הוראות התכנית) :א( מתן הוראות לאופן חלוקת
מגרשים) :ב( מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבניה חדשה,
לתוספות בניה ולפיתוח חצרות) :ג( הקצאת מגרשים
לשטחים ציבוריים פתוחים ,לבניני ציבור ולשטחי מסחר) :ד(
מתן פתרונות גישה לרכב ולהולכי רגל לחלק מחלקות
המגורים.

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

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מכ574/ה״ ,שינוי לתבנית מכ.374/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נשר  -גוש 230ו ו,
ח״ח ;27 ,2 ,1
.81

232ו ,1ח״ח ,67 ,60 ,58 ,39-34 ,29 ,28

עיקרי הוראות התכנית :שינוי חלק משטח ציבורי פתוח
לחניה ציבורית משולבת בגינון.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי טעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו בעיתונות למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חטן שוקרי  ,11חיפה  ,31048טל׳
 .04-8616222המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,מגדל
הנביאים ,קומה  ,7חיפה  ,33093טל׳ .04-676296
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ד מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון מופקדות תכניות אלה:
)• (1תכנית מיתאר מקומית מס׳ ש648/״ ,שינוי לתכניות ג/
 ,353ש ,38/ש/ו ,ש ,298/ש500/א ,ג ,392/ש ,201 /ש,204/
ש ,362/ש ,441/ש ,14/ג ,300/ש ,209/ש/במ ,500/ש/
.503
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס־חגה־כרכור,
שכונת רמז ,באזור הדרומ־מערבי של פרדס חנה,
מזרחית למסילת הרכבת ,כ־ 200מ׳ צפונית לגבול גן־
שמואל ודרומית לשכונת נוה פרדסים  -גוש ,10111
חלקות  ,263 ,254 ,175 ,173-170ח״ח -159 ,157 ,14-9

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו בעיתונות למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה  ,31048טל׳
 .04-8616222המתננד ימציא את העתק התנגדותו למשדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרי ת טבעון ,ת״ד ,1060
קרי ת טבע ץ  ,36100טל׳ .04-831921

עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות לבניית מבני
מגורים בחלקים האחוריים של מגרשי מגורים גדולים
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ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

 ,260 ,255 ,174 ,169ח״ח  ;274 ,264 ,261גוש ,10119

חלקות  ,244-30 ,1ח״ח  ;28 ,15-11 ,8-6 ,2גוש ,10121
ח״ח .8 ,7 ,3 ,2

שאינם מנוצלים לשימושים החקלאיים שעבודם נועדו:
ב( הסדרת מערכת הדרכים בשכונה ושיפור הנגישות
לשכונה מדרכים עורקיות בישוב :ג( תכנון• מחדש של
שטח המיועד לאזור ספורט פרטי בתבנית מאושרת )ש/
 ,(362וקביעת שטח ספורט בשטח מוגבל בבניה המצוי
בין מסילת הרכבת לקו מתח עליון :ד( ייעוד שטחים
לצרבי ציבור ולמסחר על פי בדיקת צורכי האוכלוםיה
הצפויה בשכונה והשימושים הקיימים בפועל :ה(
קביעת הנחיות לבניה ולחלוקה בשטחים שעליהם
חלות הוראות תכנית רישום שיכון ציבורי מ־1984
והוראות תבנית המיתאר מ־ ,1966כדי לאפשר הוצאת
היתרים ורישום חלוקות לפי תבנית מפורטת.
)(2

״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ש755/״ ,שינוי לתבנית ש/
.95
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת עדה ,צפון
מועצה מקומית גבעת עדה  -גוש  ,12082ח״ח ,11 ,10
 :13גוש  ,12083ח״ח .9
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת גבעת עדה  -שלב ב׳
על ידי) :א( יצירת  63מגרשים חדשים למגורים א׳ צמוד
למקבץ• שטחי המגורים הקיים ,בשטחים המוגדרים
בתב״ע המאושרת בשטח חקלאי ובאזור למשקי עזר,
כולל יצירת מערבת דרבים ,שטחים פתוחים ושטח
למבני ציבור) :ב( קביעת הוראות בניה בשטחים
המיועדים לאזור מגורים אי ,למבני ציבור ,לשצ״פ
ולשפ״פ.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי וו,
חיפה  ,31048טל׳  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
השומרון ,רח׳ המייסדים  ,54ת״ד  ,58זברון יעקב  ,30950טל׳
.06-399254
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מנשה אלונה מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
מ277/״ ,שינוי לתכניות ג 921/ומשיח וא.
השטחים הכלילים בתכנית ומקומם :מושב אביאל -
גוש 5ו24ו ,ח״ח  ;38גוש  ,12416ח״ח ,54-52 ,50 ,40 ,34 ,28
.92 ,65 ,63 ,62

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

עיקרי הוראות התבנית) :א( הקצאת  80מגרשים
חדשים למגורים במושב והתוויית רשת דרבים לצורך זה:
<ב( שינוי ייעוד שטחים מאזור המיועד למלאכה ,לשטח
פרטי פתוח ,למבני ציבור ולחקלאות ,לייעודים חדשים,
בהתאם לתבנית זו ,למגורים) :ג( קביעת הוראות בניה באזור
המגורים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרטומה של
הודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רדד חסן שוקרי וו,
חיפה  ,31048טל׳  .04 -8616222המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה
אלונה ,רח׳ הבונים  ,7חדרה  ,38100טל׳ .06-342502
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עירון
הודעה

ב ד ב ר ביטול הפקדת תבנית מ י ת א ד
מקומית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית
מי תאר מקומית מם׳ ענ418/״ ,שינוי לתכנית ג009/ו,
שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים 0ו,46
התשנ״ח ,עמי .1606
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ג׳ת  -גוש ,8831
חלקות  ,23 ,22ח״ח .39 ,37 ,25 ,24 ,21 ,20
עיקרי הוראות התכנית) :א( ביטול שביל קיים) :ב(
שינוי בחלוקה למגרשים) :ג( שינוי באחוזי הבניה מתכםית
 25%בקומת קרקע לתכסית  ,35%סך הבך בבל הקומות ,70%
ושמירה על שטח מבנה העזר למגרש בשטח של  30מ״ר,
ומתן היתרים למבנים הקיימים כפי שהם.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי ,11
חיפה  ,31048טל׳  ,04-8616222ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,עארה  30025טל׳  ,06-351789בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ח בניסן התשנ״ט )4ו באפריל (1999
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית חפ/מק948/ב״ ,שינוי לתבניות חפ948/א וחפ/מק/
1400יב.1/
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השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גוש - 10756
חלקות  ,47-38 ,35 ,33 ,31 ,28 ,26 ,24 ,22-19ח״ח ,27 ,25 ,23
 :37 ,36 ,34 ,32 ,30 ,29גוש 0755ו ,חלקות  ,31 ,30ח״ח ,29-23
 ;89 ,46-44מגרשים ,2025 ,2023-2011 ,2008 ,2006 ,2005
 ,2029 ,2028חלק ממגרש .2030

עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה מחדש בהסכמת
בעלים .החלוקה תיערך בין עיריית חיפה וחברת אסורים
שהן בעלות הקרקע :ב( הגדלת שטחים שנועדו לצרכי ציבור
על חשבון שטתי מגורים :ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית בין מגרשי המגורים ,מבלי לשנות את סך
כל השטח הכולל המותר לבניה למגורים בתכנית :ד( שינוי
קווי בנין מאושרים בתכנית חפ948/א.
על הפקדת התבנית ,פורסמה בילקוט
הודעה
הפרסומים  ,4675התשנ״ח .התכנית האמורה נמצאת
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה ,וכל
המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פחוחים לקהל.
ט׳ באייר התשנ״ט ) 25באפריל (1999
עמרם מצנע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מסי טב/מק/
194״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית טבעון ,רה׳
קק״ל  - 2גוש  ,11393ח״ח .86 ,15
עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות להרחבת זכות
דרך לשם הצבת תחנת מוניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4696התשנ״ז ,עמי .415
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון ,ת״ד  ,1060קרית טבעון ,36100
טל׳  ,04-9539292וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי 1ו ,חיפה ,וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ב״ו בניסן התשנ״ט ) 12באפריל (1999
שמואל אבואב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון
מרחב תכנון מקומי זבולון
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מקומית
מפורטת מס׳ זב/מק/94/ב״ ,שינוי לתכנית זב/במ.94/

S318

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת נופית -
גוש  .10390ח״ח  ;4גוש  ,10465ח״ח  ;5 ,3 ,2מגרשים - 3033
.3042
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה מחדש של מגרשי
הבניה :ב( שינוי והסדרה בדרבי הגישה למגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.1.1998ובילקוט הפרסומים  ,4617התשנ״ח ,עמי .2276
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון ,דואר כפר המכבי ,מיקוד  ,30030טל׳
 ,04-8478111וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ט באייר התשנ״ט ) 15באפריל (1999
שלמה חבר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התבגון
והבניה התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ״תבנית מיתאר
מקומית מסי מכ/מק507/״ ,שינוי לתכנית מכ92/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טירת הכרמל ,שכ׳
איילת הכרמל ,רה׳ האלה  -גוש ישן  ,10678חלקות ,16 ,71
 :92גוש חדש  ,10520מגרש  ,63ח״ח .253 ,202 ,201
עיקרי הוראות התבנית :א( תוספת יח״ד במגרש ללא
שינוי באחוזי הבניה המותרים :ב( שינוי בקווי הבנין
בהתאם לבינוי שנעשה בפועל.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל ,מגדל
הנביאים ,קומה  ,7רח׳ בורי  ,2חיפה  33093טלי -8676296
.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מק/מבי541 .״ ,שינוי לתבנית גי.943.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר  -גוש  1217ו,
חלקה  ,9ח״ח  6ו ו.

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי הוראות תכנון בדבר
קווי בנין מותרים :ב( שינוי הוראות תכנון בדבר הוספה של
 6%בניה מעל המותר :ג( הוספת קומה לעליית גג.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4724התשנ״ט ,עמי .1712
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ באייר התשנ״ט ) 18באפריל (1999
מרדכי עמר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

בבגין או בכל פרט תכגונל אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,
רמלה  ,72406טל׳  .08 - 9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ דני מם ו ,רמלה ,טלי 70ו.08-9270
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אט בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מחוז המרכז
הודעה

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי לב השרון
אישור

תכנית על ידי הועדה המקומית באישור
ש ר הפנים

בתוקף סמכותי לפי טעיף  109לחוק התכנון והבניה,
התשכ״ה965-ו  ,שהואצלה לי על ידי שר הפנים  ,אני
מאשר את ״תכנית מסי צש/מק4/22-3/ו״ ,שינוי לתכנית מם׳
צש ,9/22-3/צש 97/ומש״מ .135
י

2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב ינוב  -גוש
 ,8122מגרש .108
עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרש למגורים ל־2
מגרשים למגורים חד־משפחתיים.
ט״ז באדר התשנ״ט ) 4במרס (1999
יעקב אפרתי
המנהל כללי של משרד הפנים
י סייח התשכ״ה ,עמי .307
י״ 3התשנ״ו ,עמי .3072
2

מרחב תכנון מקומי מחוז המרכז
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזיז הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה 'מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
2000אפ/במ1/2009/
מס׳ מח116/״ ,שינוי לתכניות  ,15Sא פ , /
ומח.72/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מח/54/ד/ו״ שינוי לתכניות שד ,1000/כס/ו/ו,
תגפ ,329/אפ ,658/כס/במ ,4/כם/ו 26/ובס/ו.28/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,דרום
השרון ,הדרים וקסם  -גוש  ,6409ח״ח  ;39 ,16 ,14 ,13גוש
 ,6435ח״ח  ;44גוש  ,6652חלקה  ,1ח״ח  ,2יו ;33 ,31 ,15 ,גוש
 ,6654ח״ח ו ;32 ,16 ,15 ,6 ,4 ,3 ,2 ,גוש  ,7501ח״ח ו ;2 ,גוש
 ,7502חלקה  ;45ח״ח  ;66 ,42-39 ,36-30 ,28 ,26-22 ,3גוש
 ,7503ח״ח  ;14 ,13גוש  ,7509ח״ח  ;16 ,15 ,4גוש  ,7510ח״ח
 ;19-16 ,14גוש  ,7511חלקות  ,4 ,3 ,1ז־ו״ח :22-19 ,11 ,8 ,3 ,2
גוש  ,7613ח״ח  ;96גוש  ,7614חלקות  ,170 ,156 ,152 ,58ח״ח
 ;168 ,150 ,148 ,79 ,53גוש  ,7615חלקה  ,16ח״ח  ;14 ,13גוש
 ,7616ח״ח .68 ,66 ,23 ,18 ,17
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד השטחים המסומנים
בצבע אדום לדרך והמםומנים בצבע אפור למסילת ברזל; ב(
ייעוד שטח בתכנית להקמת גשרים ,גשרונים ,תעלות,
גדרות ,קירות תומכים ,קירות אקוסטיים ,סוללת עפר ,וכן
ביצוע בל עבודות חפירה ,מילוי והריסה הברוכים בסלילת
הכביש :ג( סגירה וביטול דרכים כנדרש על פי התכנית; ד(
הסדר הסתעפויות ומחלפים :ה( הריסת מבנים :ו( ייעוד
שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי ,שיקום סביבתי
והפחתת מפגעי רעש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4566התשנ״ז ,עמי .5495
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראש העין  -גוש

מרחב תכנון מקומי פתח תקוו;

 ,8865ח״ח .34 ,23 ,22 ,20-14
עיקרי הוראות התבנית :א( סלילת דרך המחברת את
מחלף אבן העזר לשכונות העיר ראש העין :ב( שינוי ייעוד
משטח חקלאי ומשטת ציבורי פתוח לדרך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשני׳ט19.5.1999 ,

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ד מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה  ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מזזוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח ונקוה מופקדות תכניות אלה:

3319

ו(

״תכנית מיתאר מקומית מט׳
לתכניות פת 2000/ופת.9/1240/

פת240/ו9/א״,

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
י״ד הבנים  -גוש  ,6715חלקות  ,152 ,151ח״ח .170
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח מסחרי
לשטח למגורים א׳ מיוחד• ,ב( קביעת הוראות בניה
ותכנית בינוי בתחום התבנית :ג( קביעת סך הכל 6
יחיד בחלקות  152 ,151וחלק מחלקה  70ו :ד( קביעת
בינוי בקיר משותף ,בהתאם לתבנית הבינוי :ה( במסגרת
שינוי התב״ע המוצע תתבטל זכות המעבר דרך חלקה
 153בך שלא תהיה בל הגבלה בחלקה  153בלפי שתי
החלקות  - 152 ,151ביטול זבות המעבר הינו חלק
מהשינוי המוצע.
(2

״תכנית מיתאר מקומית מם׳
לתכניות פת 2000/ופת.15/1209/

פת209/ו58/״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
קארו מס׳  - 32גוש  ,6403חלקה .44
עיקרי הוראות התבנית :א( תוספת יחידות דיור מ־6
יח״ד ל־ 10יח״ד וקביעת הוראת בניה :ב( קביעת אחוזי
בניה :ג( הוספת שתי קומות לבנין בן  4קומות :ד(
קביעת קו בנין צדדי ל־ 3.60מ׳ ) 4.50מ׳ לקומות ה׳ ו׳
חלקיות( ,קביעת קו בנין אחורי ל־ 5.40מי :ה( קביעת קו
בנין צדדי ל־ 3.60מ׳ לקומות א׳ עד ו׳ באזור המדרגות
והממ״ד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,
רמלה  ,72406טלי  .08 - 9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח
תקוה ,רח׳ העליה השניה  ,1פתח תקוה ,טל׳ .03-9052282
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה

מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
גת0/553/ו״ ,שינוי לתכניות נת ,7/400/נת00/ו/ש/ו ,נת/
.222
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רה׳ גורדון
פינת רח׳ גבעת חיים  -גוש  ,8267חלקה  ,150ח״ח .153
עיקרי הוראות התבנית :להשלים לפרט ולשנות חלק
מתחום תכנית מיתאר נת00/ו/ש 1/על ידי :א( שינוי ייעוד
אזור מגורים ה׳ לאזור מגורים מיוחד ושפ״פ :ב( קביעת
הוראות מיוחדות לאזור המגורים; ג( קביעת הוראות בינוי,
העמדת הבנין ופיתוח; ד( הגדלת מספר הקומות מ־ 6ל־ ;8ה(
הגדלת מספר יח״ד מ־5ו ל־ ;30ו( הגדלת שטחים עיקריים
מ־ 1,613מ״ר ) (130%ל־ 3,367מ״ר; ז( קביעת שטחי שירות :ח(
הקטנת קו בנין קדמי ברח׳ גורדון מ־ 7.5מ׳ ל־ 5מ׳ וברחוב
גבעת חיים מ־ 7.5מ׳ ל־ 5מי; ט( הגדלת שטח מותר של
מרתף מקו בנין קדמי לקו גבול מגרש :י( קביעת מבנה
להריסה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מס ,1
רמלה  ,72406טלי  .08 - 9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה,
רח׳ המלאכה  ,71אזור התעשיה דרום נתניה ,טל׳ -8603159
.09
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
פת872/״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳ בן
צבי  - 10גוש  ,6715חלקה .44
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד חלק מקומה א׳

ממגורים למשרד.

הודעה על הפקדת התכנית פורטמה בילקוט הפרסומים
 ,2977התשמ״ג ,עמי .425

3320

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרבז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה

ב ד ב ר ה פ ק ד ת תבנית במתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ רצ44/7/1/״ ,שינוי לתכניות רצ 7/1/ורצ/1/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
קרון  -גוש  ,3925חלקה .302

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ במיון התשריט19.5.1999 ,

עיקרי הוראות
ג׳ לאזור מגורים ג׳
הכניסה של המבנה
תוספת זכויות בניה

התבנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
מיוחד; ב( הוספת יחידת דיור בקומת
כך שיהיו  11יח״ד במקום  10יח״ד ,-ג(
מ־/0ג> 150ל־.153%

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ד,
רמלה  ,72406טל׳ 0דו .08-9270המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון
לציון ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,16קומה בי ,ראשון לציון ,טל׳

.03 - 9682724

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

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי 70ו .08-9270המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות,
רח׳ ביל׳יו  ,2רחובות ,טל׳ .08-9392222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה

(1

הודעה

ו(

״תכנית מיתאר מקומית
לתכנית רח.6/1200/

מס׳

רח1/6/1200/״,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ עזרא
 - 40גוש  ,3705חלקה .462
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת שטח מרפסות
השירות בדירות הבית בשטח של  3מיר ליחיד ,סך הכל
 66מ״ר בכל בנין :ב( קביעת הוראה בי ייבנה מסתור
כביסה אחיד לכל הבנין ,על פי הפרט המצורף לתכנית:
ג( קביעת הוראה שהפרגולות אשר ייבנו בבניין יהיו
כולן על פי הפרט המצורף לתכנית.
(2

״תכנית מיתאר מקומית
לתכניות רח 239/ורח.1300/

מם׳

רח6/1300/ו״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות  -גוש
 ,3701חלקה .287
עיקרי הוראות התכנית :א( ייעוד מגרשים להרחבת רה׳
טשרניחובםקי ורה׳ רמב״ם :ב( ביטול הצורך באיחוד
וחלוקה עם חלקה  288בהתאם להוראות רח ;239/ג(
שינוי בגובה הבנין ובקווי הבנין המותרים :ד( קביעת
זכויות והוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו גפגע על
ידי תכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

שינוי

רחובות,

כפר

עיקרי הוראות התבנית :קביעת הוראות לבניה בשטח
ציבורי.

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ד מקומיות

שינוי -

״תכנית מיתאר מקומית
לתבנית רח/במ.5/2001/

מם׳

רח5/2001/ג״,

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם:
גבירול ,רח׳ מורן  -גוש  ,3779ח״ח .38

מרחב תכנון מקומי רחובות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות מופקדות תכניות אלה:

ב ד ב ר א י ש ו ר תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה״ ,1965בדבר אישור תבניות אלה:

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4675התשנ״ח ,עמי .4907
(2

•תכנית מיתאר מקומית
לתכניות רח 7/2001/ו־.1*'6

מס׳

רח/ו8/200א״,

שינוי

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,כפר
גבירול  -גוש  ,3733חלקות  ,26-20 ,12-8ח״ח --13 ,7-5
 ;27 ,19 ,15גוש  ,3734חלקות ,30-25 ,23 ,17 ,16 ,14 ,13
 ,74- 72 ,70 ,69 ,68 ,62 ,61 ,56 ,33 ,32ח״ח ,24 ,18 ,15 ,11
 ;75 ,71 ,67 ,66 ,64 ,63 ,60 ,57 ,50 ,35 ,34גוש ,3735
חלקות  ;65-1גוש  ,3769חלקות  ,11 ,10ח״ח ,22 ,12 ,9-7
 ;31 ,24גוש  ,3778ח״ח  ;3 ,2גוש  ,3779חלקות ,43 ,25 ,17
ח״ח .126 ,122 ,121 ,118 ,116 ,113 ,112 ,45 ,39
עיקרי הוראות התבנית :א( חיזוק פיזי וחברתי של כפר
גבירול על ידי פינוי ובינוי לב השכונה הקיימת; ב(
שינוי תבנית רה 7/2001/וביטול תכנית  ,11/6תוך קביעת
ייעודים ,שימושים ותכליות כמופיע בתכנית הזאת ,-ג(
קביעת דרבים והרזזבת דרכים קיימות ומאושרות; ד(
קביעת אזורים למגורים ,מגורים משולב עם מסחר ,מבני
ציבור וישצ״פ :ה( איחוד והלוקה מחדש בהסכמת
המגלים; ו( קביעת בינוי מנחה :ז( קביעת ייעודים,
שימושים ותכליות; ח( קביעת זכויות והוראות לבניה:
ט( ייעוד מבנים להריסה לצורך בניה חדשה :י( סך הבל
 900יח״ד; יא( הגובה המרבי הוא  17קומות.
הודעה על הפקדת התבנית מורטמה
הפרסומים  ,4659התשנ״ח ,עמ׳ .4407

בילקוט

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ובל !חמעוניץ רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים תתוחימ לקהל.
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מרחב תכנון מקומי בפר סבא
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מם׳ כם415/ה״ ,שינוי לתבנית כם.415/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
האגוז  ,10מגרש  - 3גוש  ,6431ח״ח .28
עיקרי הוראות התכנית) :א( הכשרת בניה קיימת
באמצעות הגדלת אחוזי בניה) :ב( מתן אפשרות להוצאת
היתרי בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מם ו,
רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר
סבא ,רח׳ ויצמן  ,37כפר סבא ,טל׳ .09-7649175
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בפר סבא
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מס׳ כם0/21/וו״ ,שינוי לתכנית כם/ו0/2וא.

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
רע2002/אי ,שינוי לתבניות רע 2000/ורע/בת.2002/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רח׳ הנופר
 גוש  ,7657ח״ח .52עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מגרש ״ב״; חלק
מחלקה  ,52משטח לבנין ציבורי לאזור תעשיה ,כפיצוי
לבעלי חלקה  74המקורית בגין הפקעת חלקה בשלמותה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על.
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה,
רח׳ השוק  ,6רעננה ,טלי .09-7610517
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראש העין
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין מופקדות תכניות אלה:
)ו(

עיקרי הוראות התכנית) :א( שינוי ייעוד הקרקע משפ״פ
עם חניה למסחר ולמשרדים ומשצ״פ לשפ״פ עם חניה) :ב(
קביעת הוראות להבנת תכנית פיתוח) :ג( קביעת הוראות
לאיכות הסביבה.

עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי ייעוד קרקע חקלאית
הסמוכה לצומת קסם לשם הקמת מרכז תעסוקה
מטרופוליטני שיכלול את התכליות והשימושים האלה:
אזור לתכנון בעתיד ,אזור מסחר ומשרדים ,אזור
תערובות ותצוגה ,אזור מסחר בילוי ומשרדים ,אזור
בניני ציבור ,שטח לתחנת משנה )תחמיש( ,שטח ציבורי
פתוח ,שטח פרטי פתוח ,דרכים ואזור למסוף תחבורתי;
ב( שינוי ייעוד שטח תעשיה לשטח ציבורי פתוח
ולדרכים :ג( שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לדרכים; ד(
קביעת תנאים ,הוראות וזכויות בניה וקביעת שלבי
ביצוע :ה( איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים בתחום
התכנית למעט מגרש  61בגוש  ,4252בהסכמת בעלים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4708התשנ״ט ,עמ׳ .1091
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ רנ150/״ ,שינוי לתכניות
אפ ,2000/שד 1000/ורנ.199/
השטתים הכלולימ בתכנית ומקומם :ראש העין  -גוש
 ,4252חלקות  ,61 ,35 ,31 ,20 ,19ח״ח ,37 ,18 ,17 ,16 ,9
 ;94-81 ,79 ,78 ,73 ,72גוש  ,4253ח״ח  ;34 ,28 ,2גוש
 ,8866ח״ח  ;26גוש  ,8877ח״ח .13 ,6 ,5

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר סבא ,רה׳
הצומת ורח׳ התחנה  -גוש  ,6427חלקות 38-56

מרחב תכנון מקומי רעננה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ רנ75/ו״ ,שינוי לתבניות
אפ 2000/ורנ.10/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,רח׳
חותמי המגילה ,תת חלקה  - 2/2גוש  ,4273חלקה .14
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ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

עיקרי הוראות התבנית :א( חלוקת חלקה  164לשני
מגרשי מגורים ) 2035בשטח של  500מ״ר ,ו־ 2036בשטח
של  557בדר( בהסכמת בעל הקרקע ,עם יחידת דיור
אחת בבל מגרש :ב( ביטול ייעוד בנין להריסה שנקבע
בהיתר בניה מם׳  ,-920096ג( שינוי קו בנין אחורי במגרש
 2035מ־ 7.0ל־ 4.0מי; ד( שינוי קו בנין אחורי)לכיוון הגן
הלאומי( מ־ 7.0מ׳ ל־ 5.57מ׳ וקו בנין צדדי מזרחי מ־3.0
מ׳ ל״ 2.70מ׳ במגרש  ¡2036ה( אישור בניית  65.44מ״ר
לשטחי שירות במגרש  ,2036מתוכם  60.44מ״ר במרתף,
בהתאם למצב קיים .שטחי השירות במגרש  2035יהיו
לפי הוראות תכנית זו :ו( קביעת הוראות בדבר רישום
זיקת הנאה למעבר ממגרש  2035למגרש .2036

עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת שטח מגרש מינימלי;
ב( קביעת קווי בנין לפי הקיים וסימונמ בתשריט ,-ג(
קביעת חזית מסחרית בקומת קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי טעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,
רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש
העין ,רח׳ שילה  ,22ראש העין  ,40800טל׳ .03-9383615

)(2

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

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר הראייה  -גוש
 ,8369חלקות 2ו ,50 ,48 ,35 ,13 ,ח״ח .53 ,51
עיקרי הוראות התכנית :הרחבת שב׳ שבטי ישראל
בכפר הראייה ב־0ו יח״ד על ידי :א( הגדלת מספר יח״ד
בתחום התכנית מ־4ו יח״ד במצב קיים ) 3מגרשים דו־
משפחתיים ו־ 8מגרשים חד־משפחתיים( ל־ 24יח״ד
במצב מוצע ) 2מגרשים דו־משפחתיים ו־ 20מגרשים
חד ־משפחתיים :ב( שינוי ייעוד מאזור מגורים א׳ לאזור
מגורים במושב )חד־משפחתי( ,לאזור מבני ציבור,
לשטח ציבורי פתוח ולהרחבת דרך קיימת; ג( שינוי
ייעוד מאזור מגורים ב׳ לאזור מגורים במושב )חד־
משפחתי( ,לאזור מגורים דו־משפחתי ,לאזור מבני
ציבור ,לשטח ציבורי פתוח ,לדרך משולבת ולהרחבת
דרך קיימת :ד( שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור
מגורים במושב )חר ־משפחתי( ולהרחבת דרכים קיימות:

מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה

ב ד ב ר ביטול הפקדת תכנית כמתאר
מקומית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הפקדת ״תכנית
מיתאר מקומית מספר עח5/137/״ ,שהודעה על דבר
הפקדתה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה,
התשב״ה ,1965-פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4697התשנ״ט,
עמי  ,452ביום  ,12.11.1998שינוי לתכניות עח ,200/משמ,111/
עח 3/59/ועח.83/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ידידיה ,חלקה 6
) ;(172חלקה  :(23) 28חלקה ארעית  ;32גוש  ,8303חלקות ,6
 ,-28גוש  ,8304חלקה  ,54ח״ח .14-12

ה( שינוי ייעוד מדרך קיימת  -לשביל ולדרך משולבת;
ו( שינוי ייעוד מאזור חקלאי מיוחד במושב לאזור
מגורים דו־משפחתי ,לאזור מבני ציבור ולהרחבת דרך
קיימת :ז( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי
הקרקע :ח( קביעת הוראות והגבלות בניה בשטח
התבנית ,בולל ייעוד מבנים קיימים להריסה והסדרת
חריגות קיימות בקווי הבנין.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור נחלות
לאזור מגורים במושב :ב( התאמה למצב הקיים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו ,רמלה
 ,72406טל׳  ,08-9270170ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,מיקוד  ,40250טל׳
 ,09-8981556בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ עח19/1/״ ,שינוי לתכניות
עח 5/1/ועת.200/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חופית  -גוש ,8338
חלקה .164

ילקוט הפרסומים  ,4753ד׳ בסיון התשנ״ט19.3.1999 ,

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ עח40/ו7/״ ,שינוי לתכניות
עח 200/ועח.47/

)(3

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ עח3/143/״ ,שינוי לתכניות
עח 200/ועח.46/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיבת ציון  -גוש
 ,7924חלקה  :98גוש  ,8379חלקה  :15גוש  ,8382חלקה
 :13גוש  ,8383חלקה  :45גוש  ,8384חלקה .12
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד של חלקה 13
בגוש  8382מנחלה חקלאית למשק עזר :ב( שינוי ייעוד
של משק העזר בחלקה  98בגוש  7924וחלקה  45בגוש
 8383לנחלה חקלאית :ג( שינוי גודל מגרש מינימלי
בנחלה מ־ 2,000מ״ר ל־,596ו מ״ר :ד( קביעת הוראות
בניה ומספר יחידות דיור במגרש ,בנחלה החדשה
)חלקה  98בגוש  7924וחלקה  45בגוש  (8383תותרנה
שתי יח־ד בלבד :ה( שינוי קו בנין לחזית מזרחית של
חלקה  98מ־ 8מ׳ ל־ 5מ׳ ולחזית מערבית של חלקה 45
מ־ 10מ׳ ל־ 5מי :ו( שינויים נקודתיים בקווי בנין לפי
מצב קיים :בחלקה 3ו שינוי קו בנין לחזית מ־ 5מ׳ ל־4
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מי :שינוי קו בנין צדדי לשטח עיקרי מ־ 4מ׳ ל־ 3מי:
שינוי קו בנין צדדי לשטח שירות מ־ 5מ׳ ל־ 0.25-0.3מי:
בחלקה  98שינוי קו בנין צדדי מ־ 4מ׳ ל־5ו.95-3.ו מי:
ז( ביטול ייעוד בנין להריסה בחלקה  98שנקבע בהיתר
בניה מסי  2804ו :ח( העברת החלקות החקלאיות האלה:
חלקה  15בגוש  8379וחלקה  12בגוש  8384מהנחלה
הקיימת בחלקה  13בגוש  8382לנחלה המוצעת בחלקה
 98בגוש  7924וחלקה  45בגוש .8383
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ,מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק
הפר ,ליד מדרשת רופין ,מיקוד  ,40250טל׳ .09-8981556
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתכמת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדימהrn ,׳ רמז -
גוש  ,8036חלקה .150
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד ממגורים א׳
למגורים א׳ מיוחד :ב( מתן אפשרות להקמת בית דו־
משפחתי בכל מגרש וסך הכל  4יח״ד :ג( הוראות
והגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ,1
רמלה  ,72406טל־  .08 - 9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים,
רח׳ שטמפפר  ,5ת״ד ו7ו ,2נתניה  ,42402טלי .09 - 8615825
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ד מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומיח
לתבנון ולבניה שרונים מופקדות תכניות אלה:
ו(

תבנית מיתאר
לתבנית הצ22/ו.

מקומית

מם׳

הצ202/1/1/א״,

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון מופקדות תכניות אלה:
)ו(

שינוי

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/ו277/1 /״,
לתבניות הע ,122/הצ 152/1 /1/והצ.168/1 /1/

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה ,מגרש
 2136בתכנית הצ ,152/1/1/הצ ,168/1/1/רחוב השרון -
גוש  ,8019ח״ח  :67גוש  ,8024חלקה  ,284ח״ח ,130 ,1
.'IH8

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקת חלקות
בהסכמת הבעלים :ב( שינוי ייעוד משטח בניני ציבור
)שב״צ( למגורים אי :ג( קביעת הוראות בניה למגורים;
ד( שינוי ייעוד משב״צ לדרך משולבת.
)(3

״תבנית מיתאר מקומיח מסי
לתכניות הצ 150/והצ5/1/4/ו.
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הצ196/1/4/״,

שינוי

״תכנית מיתאר מקומית
לתבנית הצ/7/ו.0/

מס׳

מש/ד4/1 /ו 1״,

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קלנםווה  -גוש
 ,7874חלקות  ,36 ,32ח״ח .33 ,31 ,18 ,17 ,16

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה ,רדו׳
מחתרות  -גוש  ,8014חלקות  ,41-33ח״ח .8
־:יקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מחקלאי
ל,י:גורים אי ,לדרך חדשה ולשביל להולכי רגל ,והרחבת
דרך קיימת :ב( חלוקת חלקות מגורים אי :ג( מתן
אפשרות להקמת  16יח״ד חדשות בבתים צמודי קרקע
דו ־משפחתיים ,סך הכל יחיד בתבנית )קיימות
ומוצעות( .36

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ר מקומיות

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור
תכנון בעתיד לאזור מגורים ג׳ ולשטח פרטי פתוה :ב(
שינוי ייעוד קרקע מאזור תבנון בעתיד לשטח ציבורי
פתוח :ג( שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לחוואי נחל
אלכסנדר :ד( קביעת מערבת דרבים ,דרכים משולבות
ושבילים :ה( חלוקה למגרשים :ו( קביעת זכויות בניה.
)(2

״תכנית מיתאר מקומית
לתבנית מש.0/1/7/

מם׳

מש/7/ו157/״,

שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנסווה ,מגרש 15
 גוש  ,7863ח״ח .7עיקרי הוראות התכנית :א( הקטנת קו בנין לחזית מ־5
מ׳ ל־ 3.5מ׳ והקטנת קו בנין מהשביל מ־ 3מ׳ ל־ 2מי :ב(
קביעת הוראות בניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ במיון התשג״ט19.5.1999 ,

רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח
השרון ,קלנסואה ,ליד מסגר צפון קלנסואה ,מיקוד ,42837
טל׳ .09-8781286

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה צפון השרון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳
מש51/1/7/ו״ ,שינוי לתכניות מש/7/ו 0/ומש/7/ו.5/664/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנםווה ,מרכז
הישוב הישן  -גוש .7887
עיקרי הוראות התכנית :א( הריסת מבנה קיים ובניית
מבנה במקומו; ב( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ד׳ לדרך:
ג( קביעת אחוזי בניה וקונטור בניה לפי המסומן בתשריט :ד(
קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טל׳  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח
השרון ,קלנםואה ,ליד מסגד צפון קלנסואה ,מיקוד ,42837
טל׳ .09-8781296
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי צפון השרון
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מס׳ צש2/22/1/ו״ ,שינוי לתכניות צש/50/ו 2+וצש/
.0/2/0
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גאולים ,מגרש 86
 גוש  ,7379ח״ח .37עיקרי הוראות התכנית :חלוקת מגרש  86לשני מגרשי
מגורים אי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרטומים
 ,4186התשנ״ד ,עמ׳ 1ו9ו.

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

מרחב תכנון מקומי טייבה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בזיבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מם־ טב2773/״ ,שינוי לתכנית טב/במ.2502/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טייבה  -גוש
850ד ,חלקה  ,28ח״ח ג.2
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משצ״פ
למגורים ג׳ ולמעבר להולכי רגל ברוחב  3.0מ׳ ,-ב( קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4697התשנ״ט ,עמי .453
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טייבה ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תכנית מפורטת מם׳ גז12/1/״ ,שינוי לתכנית גז/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עזריה  -גוש ,3880
ח״ח  ,63-59ו ;90 ,84 ,82 ,8גוש ו ,388ח״ח  ;54-49גוש
 ,3883ח״ח  ;29-22גוש  ,3884ח״ח  ;34-28גוש  ,3885ח״ח
;92-86
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים :ב( שינוי ממגורים לבעלי מקצוע למגורים )8
יחיד(; ג( שינוי ממגורים לבעלי מקצוע לדרכים; ד(
שינוי משטח למבני ציבור למגורים ) 57יח״ד(; ה( שינוי
משטח למבני ציבור לדרכים :ו( שינוי משטח למבני
ציבור לשטח ציבורי פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.12.1997ובילקוט הפרסומים  ,4599התשנ״ח ,עמי
.991

) (2״תכנית מפורטת מס׳ גז10/25/״ שינוי לגז 5/25/ומש״מ
.80
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גני יוחנן  -גוש
 ,4621חלקות .24-22
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב( חלוקת מגרשים לבעלי מקצוע ל־2ו יח״ד.
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הודעה על הפקדת התכנית ,פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4675התשג״ח ,עמי .4910
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים וכל המעוניין רשאי לעיין בהן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ גז8/632/״ ,שינוי לתבניות גז/במ ,2/92/גז/632/ו
ומש״מ .59
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מזור  -גוש ,6816
חלקות ) 10-2ארעי(.
עיקרי הוראות התבנית :א(
בעלים :ב( קביעת זכויות בניה,-
בנחלה חקלאית ,ממגורים לבעלי
ממגורים לבעלי מקצוע ,למגורים

איחוד וחלוקה
ג( שינוי ייעוד
מקצוע ומשפ״פ
בנחלה חקלאית

בהסכמת
ממגורים
למגורים,
ולשפ״פ.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4656התשנ״ח ,עמי .4224
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודימ ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
•לבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
רי״נוץ ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
י:..!.דן ולבניה לודים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
גי1׳8/8ו״ שינוי לתכנית גז.3/8/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר שמואל -
גוש  ,4677חלקה  ;31גוש  ,4680חלקה .29
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד קרקע מאזור
למבני ציבור לאזור למבני מגורים ,לשצ״פ ולדרכים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגןש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  ,08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתבנון ולבניה לודים,
רח• טשרניחובםקי  ,1רמלה ,טל׳ .08-9226586
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי זמורה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאד מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
זמ2/263/״ ,שינוי לתכניות זמ ,1>/6 ,263/וזמ ,2 ,3/46/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה -
גוש  ,3714חלקות  ,40-37 ,29 ,28ח״ח  ;41 ,33 ,30 ,22גוש
 ,3715ח״ח  ;39 ,36-33גוש  ,3897ח״ח  ;69-66 ,53גוש ,3898
חלקות 05-95 ,70-64ו07 ,ו09-ו ,ווו ,דוו18 ,ו ח״ח  ,42ו,5
 ;93 ,71 ,63-54מש  ,3899ח״ח ,48 ,47 ,21 ,19 ,16-9 ,5 ,2 ,1
 ;69 ,65 ,60 ,58 ,56 ,55גוש  ,3900חלקות ,27 ,26 ,22-13 ,10-1
 ,39 ,33 ,29ח״ח  ;51 ,28 ,25-23 ,12 ,11גוש  ,3901ח״ח ,24 ,1
.26
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעודי הקרקע משטח
חקלאי ותעשיה לשטחים למגורים ,בניני ציבור ,מסחר,
משרדים ,שטחים ציבוריים פתוחים ,דרבים ושטחים
להסדרת נחל; ב( קביעת דרכים והרחבת דרבים קיימות
ומאושרות ,-ג( ביטול החלוקה הקיימת ואיחוד וחלוקה מחדש
שלא בהסכמת הבעלים :ד( קביעת זכויות והוראות בניה
ותנאים להוצאת היתרי בניה :ה( םה״ב  1100יח״ד :ו( הגובה
המרבי  3קומות  +חדר על הגג.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה,
רח׳ בית הפועלים  ,6רחובות  ,76261טל׳ .08-9462297
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ בר236/״ ,שינוי לתכנית
 ,11/6תבנית המשך לתבנית ב.ר.175 .

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פלמחים ,רצועת
חוף הים מדרום לקיבוץ פלמחים ,הכוללת את תל יבנה
 ים  -גוש  ,5275ח״ח  :19 ,17-15 ,12 ,11 ,4-1גוש ,5276חלקות  ,3-1ח״ח 0 ,8-4ו :גוש  ,5277חלקה  ,2ח״ח
•3 ,1
עיקרי הוראות התבנית) :א( קביעת הוף רחצה )קדמה
החוף וגב החוף() :ב( קביעת חוף לשימור) :ג( קביעת
שטח לגן לאומי לצורך הכרזה הבולל שטחים לשימור
נופי ושטח גב החוף) :ד( הגדרת שטחי חניה) :ה( הגדרת
דרכי גישה להולכי רגל מהחניה לחוף בשטח ציבורי
פתוח) :ו( התוויית דרך ,הרחבת דרך קיימת) :ז( הוראות
מיוחדת לנושא עתיקות) :ח( קביעח שטחים לתיירות
ונופש) :ט( הוראות בניה.
)(2

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ בר240/״ ,שינוי לתכניות
 ,1*/6משמ) 87/בר( ומח.86/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני דרום ,צומת
חבל יבנה  -גוש  ,461ח״ח  :14 ,13 ,10-1גוש ,462
חלקה  ,3ח״ח  :4 ,1גוש  548חלקות ,31 ,30 ,25 ,20 ,19
,64 ,61 ,58 ,55 ,54 ,51 ,48 ,45 ,44 ,41 ,40 ,39 ,36 ,35 ,34
 ,73 ,71 ,67ח״ח ,32 ,29 ,26 ,24 ,21 ,18 ,14 ,13 ,8 ,5 ,4 ,1
,60 ,59 ,57 ,56 ,53 ,52 ,50 ,49 ,47 ,46 ,43 ,42 ,38 ,37 ,33
.83 ,74 ,72 ,70 ,69 ,68 ,66 ,65 ,63 ,62
עיקרי הוראוח התבניח :א( שינוי ייעוד שטח חקלאי
לאזור תעסוקה ,עסקים ומסחר :ב( שינוי ייעוד שטח
חקלאי לאזור מסחר ושירותי דרך :ג( הבטחת עתודת
קרקע מרבית למסילות ברזל :ד( שינוי ייעוד שטח
חקלאי לתחנת רכבת :ה( קביעת הנחיות לקביעת
השימושים באזור התעסוקה ,העסקים והמסחר ובאזור
המסחר ושירותי דרך :ו( קביעת הוראות והנחיות
להכנת תכניות מפורטות :ז( קביעת הוראות בדבר
הסדרי תחבורה :ח( קביעת הוראות והנחיות בנושא
איכות הסביבה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ,1
רמלה  ,72406טל׳  .08- 9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
שורקות ,ד״נ גבעת ברנר ,מיקוד  ,60948טלי ו299ו.08-94
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר .המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס־ בר04/ו6/״ ,שינוי לתכנית בר.104/

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשריט999 ,ו9.5.ו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משגב דב  -גוש

חדש  ,4665מגרשים  ,58ו ;58גוש  5005חלקה 5ו,

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מאזור
חקלאי משקי )מגורים בנחלה( לאזור מגורים שלא בנחלה
וקביעת זכויות בניה חדשות :ב( הגדרת מגרש ו 58באזור
מגורים שלא בנחלה :ג( תבנית חלוקה של המגרש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4702התשריט ,עמי .728
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ באייר התשריט ) 18באפריל (1999
אהרון חי לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מיתאר מט׳ פת/מק/
8/579״ ,שינוי לתכניות פת 2000/ופת.4/579/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,דחי
וולפסון  - 38גוש  ,6383חלקה  48בשלמות.
עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת בניה של  23מ״ר
בבנין קיים בדירה בקומת קרקע ,ללא הגרלת השטח העיקרי
המותר :ב( קביעת קו בנין לרח׳ ויניצקי  2.35מ׳)לפי הקיים(,
למרפסות מקורות קיימות :ג( הקטנת קו בנין להמשך סמטת
סביון מ־ 5מ׳ ל־ 3מי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00י לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רה׳ העליה
השניה ו ,פתח תקוה  .03-9052284העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רדו׳
דני מם  ,1רמלה ,טל׳ .08-9270170
התנגדות לתבנית לא התקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ט באייר התשריט ) 15באפריל (1999
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוזז
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מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מיתאר מם׳
רצ/מק54/15/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,אזור
התעשיה ,רה׳ ברשבםקי  -גוש  ,3939חלקות  ,114 ,111ח״ח

.356

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית במתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ׳׳תכניתי מיתאר מס׳
רח/מק3/8/450/״ ,שינוי לתכנית רח.8/450/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,רח׳ תר״ן
 6ו  -גוש  ,3703חלקה  943בשלמות.

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת תוואי דרך מאושרת
וקביעת קווי בנין במםומן בתשריט.

עיקרי הוראות התבנית :א( הגדלת מספר יח״ד מ־6
יח״ד ל־ 7יח״ד; ב( הגדלת אחוזי הבניה מ־ 90%ל־03.5%ו,
בהתאם להחלטת הועדה מיום  22.6.1998לפי הפירוט בטבלת
זכויות הבניה :ג( הגבהת הבגין מ־ 3קומות ל־ 4קומות על
עמודים.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו ,רמלה ,טלי
 ,08-9270170וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4690התשנ׳יט ,עמי .242

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.9.1998ובילקוט הפרסומים  ,4702התשנ״ט ,עמי .730

כ״ו באדר התשנ״ט ) 14במרס (1999
מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מם  ,1רמלה ,טל׳ ,08-9270170
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ב״ח בניסן התשנ״ט ) 14באפריל (1999
יהושע פורר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מ י ת א ר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רתובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מתוז המרכז מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ רח/מק/
44/1200״ ,שינוי לתכנית רח200/ו.

מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :רחובות ,רה׳
מדהלה יעקב  - 24גוש  ,3705חלקה  391בשלמות.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ נת/מק/
24/547״ ,שינוי לתכניות נת/100/ש/ו ,85-נת 7/400/ונת/
.547

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קטע קו בנין צדי מ־ 4מ׳
ל־ 2.45מ׳ במםומן בתשריט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח׳ פתח
תקוה  - 88גוש  ,8257חלקה .27

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזבאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות ,רח׳ בילו ,2
רחובות ,טל׳  .08-9392293העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ,1
רמלה ,טל׳ 70ו.08-9270

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין אחורי וקו
בנין צדדי )צפון( :ב( שינוי לבינוי ממבנה אחד לשני מבנים
על החלקה ללא תוספת שטח )בהתאם למצב קיים(; ג(
הגדלת תכסית מ־ 20.25%ל־ 32%ללא תוספת שטח )בהתאם
למצב קיים(.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה ,רח׳ תל־חי ,8
נתניה ,טל׳  .09-8603131העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שר׳ הרצל ,84
רמלה ,טל׳ .08-9270170

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשריט 9.5.1999 ,ו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
צה״ל  - 16גוש  ,6429חלקה .81

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ה׳ בניסן התשנ״ט ) 22במרס (1999
ש׳ שר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

(3

״תכנית מיתאר
כס/1/ו וכם.446/

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר מם׳
כס/מק2/3/ו/ח״ ,שינוי לתכנית בם2/3/ו/ה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא  -גוש
 ,6440חלקה .125
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדרת קו בנין צדדי מזרחי
במרחק  2.70מ׳ מגבול החלקה הגובלת בשטח ציבורי פתוח:
ב( הגדרת קו בנין אחורי דרומי  5.40מ׳ מגבול החלקה
הגובלת בשטח למבנה ציבור :ג( תוספת זכויות הבניה
כמקובל בעבור מעלית ,הקלה כללית %=6% + 5%ו 1ועדכון
טבלת שטחי בניה עיקריים ושטחי שירות )באזור מגורים גי(:
ד( הוספת יחידת דיור אחת )על  8היחידות המותרות( סך
הכל  9יח״ד.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר סבא ,רח׳
צה״ל  - 6גוש  ,6429חלקה .144
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ,רח׳ ויצמן  ,137כפר סבא,
טל•  .09-7649177העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה,
טל׳ .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ו בניסן התשנ״ט ) 12באפריל (1999
יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.5.1998ובילקוט הפרסומים  ,4647התשנ״ח ,עמי ,3773
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מם  ,1רמלה ,טל׳ ,08-9270170
ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
(1

״תבנית מיתאר
כם/3/3/א.

מם׳

כס/מק455/״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר סבא ,רח׳
המייסדים  - 28גוש  ,6440ח״ח .119
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת מספר יחידות דיור:
ב( קביעת בינוי; ג( קביעת זכויות בניה :ד( המרת ייעוד
שטח )ממסחר למגורים(.
(2

•תכנית מיתאר מס׳
כם/1/ו וכס/ו.446/

כם/מק454/״,

שינוי

מם׳

בס/מק458/״,

שינוי

לתכניות

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין קדמי.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא
הודעה

עיקרי הוראות התבנית :קביעת קו בנין קדמי וצדדי
דרום מזרחי.

לתכניות

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1 ??9 ,

מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נס ציונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ־תכנית מפורטת מס׳ נם/מק/
167״ ,שינוי לתכנית נם.1/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נס ציונה ,רח׳
איתמר בן אבי  -גוש  ,3751חלקה .11
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי גודל מגרש מינימלי
וחלוקת החלקה לשני מגרשים ,ללא תוספת זכויות בניה :ב(
הוספת יחידות דיור )בעקבות החלוקה החדשה( :ג( שינוי
בקווי בנין והתאמת קווי בנין למצב קיים :ד( התאמת זכויות
בניה לתיקון  43לחוק התכנון והבניה :ה( הרחבת דרך
קיימת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על טי סעיף 100׳ לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיוש פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נם ציונה ,רח׳ הבנים  ,9נם

3329

ציונה ,טל׳  .08-9383810העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ,1
רמלה ,טלי .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בניסן התשנ״ט ) 11באפריל (1999
יוסי שבו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נם ציונה
מרחב תכנון מקומי לוד
הודעה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,ת״ד  ,401טל׳
 .08-9279987העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רדד הרצל  ,96רמלה,
טל׳ .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ב ד ב ר הפיקדת ת ב נ י ת ב י נ ו י

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,מופקדת ״תבנית בינוי מס׳ לד/מק/729/
6״ ,שינוי לתבנית לד/מק.5/729/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד ,אזור ,710
שכונת נוה שלום  -גוש  ,3967ח״ח  ;53גוש  ,4029ח״ח  1ו,
.16 ,12

מרחב תכנון מקומי לוד
הודעה

)ו( ״תבנית מפורטת מס׳ לד/מק59/ו ,שינוי לתבנית לד/
.138
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד  -גוש ,3992
ח״ח  ,53מגרשים ו 3-בשלמותם.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בקווי בנין ,שינוי בדבר
בינוי ועיצוב וגודל מגרש מינימלי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לוד ,ת״ד  ,401טל׳
 .08-9279987העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,96רמלה,
טל׳ 70ו.08-9270

עיקרי הוראות התבנית :לאפשר חיבור בין שגי הבנינים
באמצעות גשרים ללא תוספת אחוזי בניה ,כדי לאפשר
לחברות גדולות אכלום בשני הבנינים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4681התשנ״ח ,עמי
.5313
)(2

עיקרי הוראות התכנית :לכלול בתחום התכנית את
השטח הנ״ל ,המיועד לבניני ציבור ,שהופיע בתשריט
ובתקנון ונשמט מן הפרסום ברשומות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4681התשנ״ח ,עמי
.5313

מרחב תכנון מקומי לוד
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,מופקרת ״תכנית מיתאר מם׳ לד/מק/
1/801״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :לוד ,אזור ,810
שכונת גני יער  -גוש  ,4015חלקות 3 ,12ו ;23 ,21-15 ,גוש
 ,4016חלקות ו ,62 ,52 ,5ח״ח .50-43 ,41
עיקרי הוראות התכנית :טבלת איזון נספח לתכנית לד/
מח.801 /
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״תבנית מפורטת מסי לד/מק/416/ו״,
בתכנית לד6/ו.4

תיקון לתקנון

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :לוד  -גוש ,4016
חלקות  ,27 ,26 ,23-19ח״ח .33

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

ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת ב נ י ת מייתאר

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

)(3

״תכנית מפורטת מסי
בתכנית לד.610/

לד/מק/610/ו״,

תיקון

לתקנון

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד  -גוש ,4024
ח״ח .289 ,288 ,279 ,27
עיקרי הוראות התכנית :לבלול בתחום התכנית את
השטח הנ״ל המיועד לבניני ציבור ודרכים ,שהופיע
בתשריט ובחקנון ונשמט מן הפרסום ברשומות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4681התשג״ח ,עמי
.5313

ילקוט הפרסומים  ,4755ר׳ בסמן התשנ״ט19.5.1999 ,

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,הרצל  ,96רמלה ,טלי  ,08-9270170וכל
המעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באייר התשנ־ט ) 25באפריל (1999
בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים

ו׳ באדר התשנ״ט ) 22בפברואר (1999

פנחס עידן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לוד

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מם׳
גז/מק3/ו 24/שינוי לתכניות גז/13/ו וגז7/13/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גגי־הדר  -גוש
 ,3708חלקות  ;98 ,96גוש  ,3709חלקות .135 ,134 ,129
מטרת התכנית :לאפשר הקמת בריכות שחיה פרטיות
גם באזור מגורים עבור בעלי מקצוע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים ,רח׳ טשרניחובסקי ,1
רמלה  ,72430טל׳ .08-9241312
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טירה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
טר/מק5035/״ ,שינוי לתכניות ממ/920/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירה  -גוש ,7778
חלקה .10
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול חלק משביל והמרתו
למגורים גי; ב( ביטול אזור מגורים ג׳ והמרתו לשביל ציבורי;
ג( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה .המתנגד ימציא• את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו ,רמלה .72406
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
'העובדות שעליהן היא מסתמכת• .
ט׳ באייר התשנ״ט ) 25באפריל (1999
חליל קאס0
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טירה

מרחב תכנון מקומי לודימ
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה 965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מקומית מס׳ גז/מק25/565/״ ,שינוי לתכנית גז.6/565/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ברקת ,מגרש - 25
גוש  ,4608ח״ח  ;19-16גוש  ,4611ח״ח  ,66בשטח של 3.075
דונם.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית
גז 6/565/על פי תשריט )מצב קיים( מ־ 5.0מי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרטומים
 ,4723התשנ״ט ,עמי .1688

מרתב תכנון מקומי קסם
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)(1

״תכנית
ק/ק.4/

מפורטת

מם׳

ק/מק5/ו32״,

שינוי

לתבנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8880ח״ח .20

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשג״ט19.5.1999 ,
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עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת קווי בנין לבנינים
הקיימים לפי המצב הקיים :ב( קביעת הוראות בניה.
)(2

״תבנית
אפ.50/

מפורטת

מם׳

ק/מק3217/״,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גילגיוליה  -גוש
 ,7508חלקות .20 ,19
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת קווי בנין לבנינים
הקיימים לפי המצב הקיים :ב( קביעת הוראות בניה.
)(3

״תכנית
אפ.49/

מפורטת

מסי

ק/מק3218/״,

שינוי

לתכנית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4710התשנ״ט ,עמי
.1211
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מם ו ,רמלה ,טל׳ ,08-9270170
וכל המעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ז׳ באדר התשנ״ט ) 23בפברואר (1999
רבי עיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
ג׳לג׳וליה  -גוש  ,7636חלקה .31
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת קווי בנין לבנינים
הקיימים לפי המצב הקיים :ב( קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית וכן כל הזבאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה קסם ,רח׳ אלשוהאדה ,טל׳
 .03-9370492העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רה׳ דני מם  ,1רמלה,
טלי .08-9270170
התנגדות לתכלית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קסם
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניות מפורטות

.5מסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
!!;!.ניד! ,התשכ״ה~965ו ,בדבר אישור תבניות אלה:
(1

״תבנית מפורטת מס׳ ק/מק3225/״ ,שינוי לתכניות ק/
 1005וק/מק005/ו/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ברא  -גוש ,8891
ח״ח  :53גוש  ,8893ח״ח .44 ,11 ,10
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד חלק מדרך
משולבת לאזור מגורים אי :ב( שינוי ייעוד חלק מאזור
מגורים א׳ לדרך משולבת :ג( קביעת הוראות בניה.

מרחב תכנון מקומי המרכז
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מיתאר מם׳ ממ/מק/
4124״ ,שינוי לתכניות ממ 23/534/וממ/ו.403
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :סביון  -גוש ,6683
חלקה .1151
עיקרי הוראות התבנית :א( הקטנת קו בנין צדי מ־5.50
מ׳ ל־ 3.07מ׳ לבריכת שחיה :ב( הקטנת קו בנין קדמי מ־5.50
מ׳ ל־ 3.37מ׳ לבריכת שחיה לפי המסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,רח׳ גלים  ,9פתח
תקוה ,טל׳  .03-9302051העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,
רמלה ,טל׳ .08 - 9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בבתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ה בניסן התשנ״ט ) 11באפריל (1999
בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.9.1998ובילקוט הפרסומים  ,4702התשנ״ט ,עמי .733
(2

״תכנית מפורטת מס׳ ק/מק3226/״ ,שינוי לתבנית אפ/
.17/658
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ג׳לג׳וליה  -גוש
 ,7508ח״ח ו.
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת קו בנין לפי המצב
הקיים :ב( קביעת הוראות בניה.
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בדבר הפקדת תכנית מ י ת א ר

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

ו 80/מגרש מגורים לעובד ציבור ו־ 80/2מגרש מגורים
אי :ב( קביעת הנחיות ותנאים לבניית בית מגורים :ג(
שינוי קו בנין של מבנים בהיתר )לול( החורגים מקו
בניה במגרש  80/1לפי מצב קיים מ־ 3.00מ׳ ל־ 0.70מי-
 0.62מי.

ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ הצ/מק/
 93/1-5וד״ ,שינוי לתכניות הצ 0/1 -5/והצ/מק 93/1-5/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל מונד  -גוש
 ,7790ח״ח .36 ,33 ,32
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד מגרשים  49 ,48ו־ 61
בתבנית הצ/במ 93/1-5/ו ,בהסכמת בעלי הקרקע :ב( הגדלת
מספר יחידות הדיור לשטח התכנית מ־ 6יח״ד ל־  11יח׳׳ד
ללא הגדלת שטחי הבניה למטרות עיקריות ולמטרות שירות
שנקבעו בתכנית הצ/במ 93/1-5/ו :ג( קביעת הבינוי במגרש
בהתאם למםומן בתשריט :ר( הגדלת התכםית במגרשים ,48
 49ו־  61כך שבמקום  30%תכסית יהיו כ־ 45%תכסית ,זאת
אמ קיימים  100%מקומות חניה מקוריים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,רח׳ שטמפפר ,5
נתניה ,טל׳  .09-8615602העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,משרד הפנים,
דחי הרצל  ,84רמלה ,טלי .08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4691התשנ״ח.
התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באדר התשנ״ט ) 25בפברואר (1999
יצחק ישועה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון

מרחב תכנון מקומי חוף השרון
הודעה

(1

חלקות ,275 ,272 ,260 ,258 257 ,252 ,251 ,250 ,248 ,243
.320 ,319 ,310 ,308 ,300 ,294 ,287 ,280 ,276

י״א בניסן התשנ״ט ) 28במרס (1999

עיקרי הוראות התכנית :א( הוספת שטחים עיקריים
במסגרת הקלה 6% ,מגודל החלקה :ב( שינוי תכנית
חש/5/10/א כדי לאפשר בניית  2יח״ד בחלקה במסגרת
השטחים לבניה :ג( קביעת הוראות והגבלות בניה :ד(
שמירת אופיו וייחודו של הישוב ,הבטחת ערכי הנוף
ושמירה מרבית על המבט לים מבתי התושבים.

מרחב תכנון מקומי לב השרון
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)(1

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ צש/מק14/22-3/״ ,שינוי
לתכניות צש ,9/22-3/צש ,97/מש״מ  135וצש.0/2-0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב ינוב  -גוש
 ,8122מגרש .108
עיקרי הוראות התכנית :תלוקת מגרש למגורים ל־2
מגרשים חד־משפחתיים.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוס הפרסומים
 ,4666התשנ׳יח.

)(2

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ צש/מק28/22-6/״ ,שינוי
לתכניות צש 3/77/וצש.0/2-0/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צור משה  -גוש
 ,8001מגרש .80
עיקרי הוראות התכנית :א( פיצול בהסכמת הבעלים של
מגרש  80בייעוד מגורים לעובד ציבור לשני מגרשים:

ילקוט הפרסומים  ,4755ר׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

״תבנית מפורטת מקומית מם׳ חש/מק/5/10/א1״ ,שינוי
לתבנית מפורטת תש/5/10/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ארטוף  -גוש ,6680

יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

ב ד ב ר אישור תבניות מיתאד מקומיות

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר הפקדת תכניות אלה:

(2

״תכנית מפורטת מקומית מס׳ חש/מק9/2/ו״ ,שינוי
לתכניות מפורטות חש ,3/2/חש 4/2/ומשמ/ד)4תש(.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מושב בני־ציון -
גוש  ,8943חלקה  ,3מגרש  ,8בשטח של  4.009דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( הוספת  210מ״ר בניה
במסגרת הקלה 6% ,מגודל המגרש :ב( הוספת יחידת
דיור אחת ללא שינוי בסך כל השטחים המותרים
לבניה :ג( חלוקת משק העזר ל־ 2מגרשים :ד( קביעת
הוראות וזכויות בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון ,קיבוץ שפיים ,מיקוד
 ,60990טלי  .09-9596505העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מם ו,
רמלה ,טל׳ .08-9270170
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התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ט באייר התשנ׳־ט ) 15באפריל (1999
אהרון בזידנו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף השרון

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר ,מיקוד  ,60948טל׳
 ,08-9412991וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה  ,72406טל׳ ,08-9270170
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ״ח בניסן התשנ״ט ) 14באפריל (1999
קזולה משה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת ״תבנית מפורטת מס׳
מש/מק84/1-7/״ ,שינוי לתכניות מש 0/1-7/ומש.84/1-7/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קלנםואה  -גוש
 ,7870ח״ח .16
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע מתתנת
דלק סוג א׳ לתחנת דלק סוג גי; ב( קביעת הוראות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון ,רח׳ ,14/123
ת״ד  415קלנםואה ,טל׳  .09-8781286העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ דני מט ו ,רמלה ,טל׳ .08-9270270
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
 t m m i rשעליהן היא מסתמכת.

י־״״י

באדר התשנ״ט ) 17במרס (1999
צברי פנחס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון
מרחב תכנון מקומי שורקות
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאד

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מיתאר מס׳
בר/מק204/ג״ ,שינוי לתכנית בר/בת204/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית
חבל יבנה  -גוש  ,470חלקה  ,31מגרש .3
עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין אחורי מ־ 6.00מ׳
ל־ 0מ׳ כמםומן בתשריט.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.12.1998ובילקוט חפי־סומים  ,4710התשנ״ט ,עמי .1211
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה

ב ד ב ר ביטול הודעת אישור תבנית

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת אישור תכנית
מפורטת מס׳ ג 7605/שפורסמה להפקדה בילקוט הפרסומים
 ,4391התשג״ו ,עמי  ,2327ביום  ,15.3.1996ובי בהתאם לטעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-גמטרת הודעה
בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳ ג7605/״ ,שינוי לתכנית
ג.3674/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15051חלקה  ;14גוש  ,15249חלקות  ;34-30 ,27גוש ,15250
חלקוה .8 ,1
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משטח ציבורי
פתוח לאזור תעשיה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ההודעה בדבר אישור התבנית האמורה שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4681התשנ״ח ,עמי  ,3316בטלה בזה.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ג9879/״ ,שינוי לתכניות ג ,6111/ג4/ו ,26ג,8881/
ג 811/וג.7426/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מעלות־תרשיחא,
גושים  18734 ,18599 ,18598 ,18488 ,18487ו־.18737
עיקרי הוראות התכנית :א( חכנון מחדש ושינוי ייעוד:
ב( הקצאת שטח למבני ציבור לבנין ועדה מקומית לתכנון
ולבניה ויצירת קרית חינוך שתכלול בית ספר יסודי במגרש,
בית ספר חטיבת ביניים ובית כנסת; ג( הקצאת שטח למבני
ציבור בעבור בית הועדה המקומית מעלה נפתלי ,סמוך
למבנה המועצה המקומית במקום אזור מגורים א׳ ואזור
מגורים ומסחר והתוויית דרבים בהתאם.

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשג״ט19.5.1999 ,

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום

 31.7.1998ובילקוט הפרסומים  ,4674התשנ״ח• ,עמ׳ .4873

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ ג0866/ו״ ,שינוי לתכניות ג 999/וג.7495/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,19118ח״ח ,9
 ;89 ,64 ,63 ,54 ,22 ,20-18גוש  ,19119חלקות -59 ,37 ,35-33
 ,116 ,105-97 ,65ח״ח .120 ,98 ,28
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד קרקע חקלאית
לאזור מגורים :ב( הקצאת שטחים למגורים ,מיתקן הנדסי,
שטחים ציבוריים פתוחים :ג( התוויה והקצאה של שטחים
לדרכים חדשות ,שבילים ותשתיות הנדסיות :ד( מתן
הוראות בניה :קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית
מתואמת,
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,ת״ד  ,809כרמיאל ,טל׳
.04-9580722
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם
הודעה

ב ד ב ר הפקדה חוזרת ש ל תבנית מיתאר
מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכי׳ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית חברם מופקדת ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ ג9991/״ ,שינוי לתכניות ג ,3700/ג 7454/וג/
.6865
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מגיד אל ברום -
גוש  ,19037ח״ח  :23 ,21גוש  ,19038חלקות  ,13 ,8ח״ח ו,7 ,
.14

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד משטח חקלאי
לאזור מגורים ב׳ ושצ״פ והתוויית דרבים בכפר מגיד אל
כרום.
התכנית פורסמה להפקדה בילקוט הפרסומים ,4677
התשנ״ח ,עמי  .5187מהפרסום המקורי הושמטו הגוש
והחלקה האלה :גוש  ,19038ח״ח  4ו.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בנוגע לגושים ולחלקות שהושמטו
בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳
 .06-6508508המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם ,ת״ד ,809
כרמיאל ,טל׳ .04-9580722
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ ג0652/ו״ ,שינוי לתכנית ג/במ.223/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גבעת אלה ,גבעת
שימשית  -גוש  7489ו ,חלקות  ,48 ,47 ,1ח״ח  :2גוש ,17490
ח״ח  :14 ,13גוש  ,17595ח״ח  !10 ,9 ,8גוש  ,17596חלקות ,3 ,2
 ,38 ,36-30 ,6 ,4ח״ח ו ;39 ,37 ,9-7 ,5 ,גוש  ,17597ח״ח :7
גוש  ,17661ח״ח .14 ,13 ,3
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד שטח באזור
ספורט לאזור מגורים ,ממרכז לשירותי בריאות למרכז תרבות
וספורט ,מאזור מבני ציבור למרכז בריאות ,משצ״פ ומבני
ציבור למגורים ולהפך :ב( שינוי מיקומם וגודלם של שטחים
למבני ציבור ,מרכז תרבות וספורט ושטח לשירותי בריאות
ונופש בפי שנקבעו בתבנית ג/במ :223/ג( הגדרת יחידות
מגורים נוספות; ד( שינוי חלוקה ומיקום של מגרשי מגורים!
ה( התוויית רשת דרבים שתשרת את יחידות הדיור
הנוספות :ו( שינוי זכויות בניה ותבסית המותרות באזור
מגורים א ,3העלאת אחוזי בניה מ־ 50%סך הכל ל־ 55%סך
הכל ,והעלאת התבסית בבל אזורי המגורים ,באזור מגורים
או מ־ 40%ל־ ,45%באזור מגורים א 2וא 3מ־ 35%ל־40%
בבל שטחי גבעת שימשית בהתאם לג/במ :223/ז( שינוי קו
בנין אחורי וקדמי מ־ 6מ׳ ל־ 5מ׳ תוך התאמתו לתשריט
ושינוי סעיף 4.1ח בתכנית המאושרת הקובע את גובהה של
קומת המסד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 998ו 3.9.ובילקוט הפרסומים  ,4677התשנ״ח ,עמ׳ .5185
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התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק הירדן מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ ג/
9450״ ,שינוי לתכנית ג.5329/
השטחים הכלולים בתכנית• ומקומם :אלמגור  -גוש
 ,13625ח״ח  :2גוש  ,13628ח״ח  :2גוש  ,13630ח״ח ו :גוש
 ,13631ח״ח  :3-1גוש  ,13632ח״ח  :2-1גוש  ,13638ח״ח ,1
ו.1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בתקנון תכנית
מפורטת ג ,5329/המאשר קווי חשמל תת קרקעיים בתוספת
הבניה :ב( הוראות למתן אפשרות בניית ביתני אירוח
)צימרים( בתחום התכנית.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על .פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עמק הירדן ,מועצה אזורית עמק הירדן ,צמח ,10985
טלי .06 - 751421
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל מופקדת ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ ג9873/״ ,שינוי לתכנית ג/במ.175/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר ורדים  -גוש
 ,18411חלקה  :7גוש  ,18413חלקות .29 ,28
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד במסגרת תחומי
התכנית מדרך ציבורית למגורים א׳ ולהפך ,וכן מדרך
ציבורית לשטח ציבורי פתוח ולהפך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
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בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,מעלה הגליל ,מושב מעונה
 ,24920טלי .04-807571
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנוןק
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מס׳ ג0/ד98״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אלקוש ,כ־ 1ק״מ
צפונית מזרחית ממושב אלקוש  -גוש  ,19703חלקה  ,12ח״ח
.30 ,2
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד מאזור חקלאי
למיתקן הנדסי כדי לתת לגיטמציה למיתקן הנדסי קיים :ב(
קביעת תנאים והוראות בניה כגון סוגי המבנים המותרים,
קביעת קווי בנין במגרש ,וכן הוראות בדבר שמירת איכות
הסביבה :ג( פירוט השימושים המותרים באזור למיתקנים
הנדסיים :ד( קביעת הנחיות להסדרת דרך גישה לאתר.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.5.1998ובילקוט הפרסומים  ,4651התשנ״ח ,עמי .3918
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אצבע
הודעה

ה

ג

ל

י

ל

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ ג0690/ו״ ,שינוי לתבניות ג 5626/וג.9294/
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :ראש פינה  -גוש
 ,13944ח״ח  ;50-28 ,23 ,22 ,19 ,18 ,16-13 ,9 ,6 ,1גוש ,13946
ח״ח .52
עיקרי הוראות התכנית :ביטול שביל להולבי רגל,
תכנון דרך ציבורית ,שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח
למגורים א׳ ושינוי ייעוד משטח למגורים א׳ לדרך
ציבורית.

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

•

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכניח ,וכן כל הזכאי לכך על פי טעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה
נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור הגלילית 00ו3ו ,טל׳
.06-800077

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

)(1

הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד של שטח חקלאי
למגורים ולשטחי ציבור וחלוקה חדשה של שטח
התבנית למגרשי מגורים.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג10678/״ ,שינוי לתכנית ג/
.10276
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל -
 ,17371ח״ח .8

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ ג9281 /״.

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד משטח חקלאי
לאזור מלאכה ותעשיה זעירה :ב( התוויית מערכת דרכים :ג(
קביעת הוראות בניה ותנאים סביבתיים לשמירת איכות
הסביבה :ד( חלוקה למגרשי בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.9.1998ובילקוט הפרסומים  ,4691התשנ״ט ,עמי .265
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

)(3

עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח לאזור מבני משק
חקלאי )רפת וכל המשתמע מכך(.
)(4

השטחים

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג0689/ו״ ,שינוי לתכניות
ג 8584/וג.8409/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טרעאן  -גוש
 ,16607ח״ח  ;1גוש  ,16610חלקה  ,3ח״ח .4 ,2
עיקרי הוראות התבנית :א( יצירת מסגרת תבנונית
להקמת שכונת מגורים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה:
ב( התוויית דרכים ,חניות ושבילים להולכי רגל.

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 17.ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
ג7718/״.
הכלולים בתכנית ומקומם :ג׳ולם

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג0577/ו״ ,שינוי לתכנית ג/
.6540
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טרעאן  -גוש
 ,16621חלקה  ,128ח״ח .15

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
הודעה

גוש

עיקרי הוראות התבנית :הקצאת שטח לבריכות מים
ודרך גישה אליהן ,ולשם בך שינוי ייעוד שטח משטח
חקלאי למיתקן הנדסי ודרך מוצעת ושינוי ייעוד שטח
משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19354חלקות  ,52-4# ,34-29 ,14 ,13ח״ח ,23 ,22 ,16 ,15 ,12
 ,28 ,27 ,26 ,25ח״ח .56 ,54 ,53

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג10896/״ ,שינוי לתכניות
ג ,4748/ג9/ו ,65ג0/ו 75וג.7739/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור  -גוש
 ,17032ח״ח  ;29 ,10 ,9גוש  ;17037ח״ח 32 ,76 ,75ו.

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

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ד מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:

-

גוש

 ,18448ח״ח .137 ,135 ,128 ,124
עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד שטח מחקלאי
למגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4146התשנ״ד ,עמי .28
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשג״ט9.5.1999 ,ו

)(5

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג0254/ו״ ,שינוי לתבניות
ג 4748/וג.4335/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר תבור  -גוש
 ,17037ח״ח .73
עיקרי הוראות התכנית :ביטול מגרש מס׳  26כשטח
ציבורי פתוח וחלוקת שטחו למגרשים 7ו.20-

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד

3337

ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,ת״ד  ,453גליל מזרחי ,טבריה
 ,01424טלי .06-722764
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת ״תבנית מיתאר
מקומית מס׳ ג0578/ו״ ,שינוי לתכניות ג ,8971/ג 8529/וג/

.6695

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל  -גוש
 ,17370חלקות נ ;4 ,גוש  ,17371ח״ח ו.
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי של חלוקת המגרשים
ושל מערבת הדרכים הקבועות בתכנית ג ;8971/ב( קביעת
אפשרות לכלול  2יחידות אירוח לבל יחידת מגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,ת״ד  ,453גליל מזרחי ,טבריה
 ,01424טלי .06-722764
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

״תכנית מפורטת מס׳ ג004/וו״ ,שינוי לתבניות ג850/
וג.8300/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ,15569חלקות  ,32 ,31ח״ח .55 ,30 ,29

מגאר -

גוש

עיקרי הוראות התבנית :שינוי תוואי דרך מס׳  9בגו״ח
.15569/31
(2

״תבנית מפורטת מס׳ ג9179/״.

3338

עיקרי הוראות התכנית :ייעוד שטח לאזור לשירותי דרך
ומסחר ,ושטח לחניון פרטי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי ,ת״ד  ,453גליל מזרחי ,טבריה
 ,01424טל׳ .06-722764
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן.
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את1
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחבי תכנון מקומיים עמק הירדן והגליל המזרחי
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
ג8736/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אלומות ,סמוך
לקיבוץ אלומות ומדרום לישוב פוריה  -גוש  ,15326ח״ח ,35
 ;99 ,49-47 36,גוש  7361ו ,חלקה  ,70ח״ח ,36 ,33 ,32 ,26 ,25
.68 ,66 ,61 ,60 ,57 ,51 ,41 37,
עיקרי הוראות התכנית :א( הסדרת צומת הדרבים
הקיים מצומת צלב לצומת מדורג; ב( שינויי ייעוד שטחים
מזעריים הנובעים מגיאומרטיות הצומת.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.5.1998ובילקוט הפרסומים  ,4647התשנ״ח ,עמי .3787
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק הירדן וכל המעוניין רשאי לעיין בה1
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ב ד ב ר הפקדת תכניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:
(1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 ,16971ח״ח .24

שבלי -

גוש

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מסי ג7458/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה  -גוש
 ,18566חלקות  ,101-85ח״ח  ;169 ,84 ,82גוש  ,18579חלקות
 ,8 ,3 ,2ח״ח ו.65 ,
עיקרי הוראות התכנית:
למסחר ולתעשיה זעירה.

ייעוד

שטחים

למלאכה,

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.8.992ובילקוט הפרסומים  ,4041התשנ״ב ,עמי .4675
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳
ג9810/״ ,שינוי לתכניות ג 4806/בתוקף וג/גל.8/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מולדת  -גוש
 ,23211ח״ח  :33 ,15גוש  ,23212ח״ח .8
עיקרי הוראות התכנית :העתקת דרך מעברה האחד
(
של שורת מגרשי בניה לעבר הדרומי והתווייתה ברוחב 16
מי .כמו כן יצירת שצ״פ לשם הפרדה בין שתי שורות
המגורים ובין דרך לשני מגרשים פינתיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4702התשנ״ט ,עמי .737
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב מופקדת ״תכנית מפורטת ג10971/״,
שינוי לתבנית ג.3962/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יובלים  -גוש
 ,19257ח״ח ו.
עיקרי

הוראות התכנית :א( הקצאת שטח

למגרש

מגורים א׳ בעבור יחידת דיור אחת :ב( שינוי הוראות בדבר
בינוי ועיצוב אדריכליים :ג( מתן הוראות לרישוי מבנים
קיימים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב ,מועצה אזורית משגב  ,20179טלי
.04-902310

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ׳׳ט19.5.1999 ,

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

בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89להוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה :המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר מופקדת ״תכנית מיתאר מם׳ ג/
7285״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראמשה  -גוש
 ,19742חלקה .18
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד שטח מחקלאי
למגורים ,קביעת הוראות חבויות הבניה ,התוויית דרכי
גישה אל המגרשים ,הסדרת כביש וחלוקה חדשה :ב( מתן
לגיטימציה למבנה קיים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ אשרת ,חבל אשר  ,25206טלי
.04-826555
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מטה אשר
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתבנון ולבניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/
10300״ ,שינוי לתכניות ג.3467/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראש הנקרה -
גוש  ,18297ח״ח  ,45גוש  ,19298ח״ח  :10גוש  ,19005חלקות
 ;19 ,18 ,16 ,13 ,12 ,10-8גוש  ,19006חלקות .29 ,6 ,3 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום שטח הפיתוח של
קיבוץ ראש הנקרה :ב( קביעת ייעודי קרקע :ג( קביעת
הוראות פיתוח :ד( קביעת קריטריונים להגשת בקשות
להיתרי בניה :ה( חלוקת מגרשים לפיתוח.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
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רשאי להגיש התנגדות בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה אשר ,ד״נ אשרת ,חבל אשר  ,25206טלי
.04-826555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ט בניסן התשנ״ט ) 15באפריל (1999
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי מגדל העמק
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טובא -
 ,13787חלקה ג ,ח״ח .5 ,2

גוש

עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ,לצורך
הסדרת מגרשים וגישה אליהם בהתאם לקיים :ב( שינוי
בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג ,5952/לגבי מבנים
קיימים :ג( קביעת הוראות בדבר גודל מגרש מינימלי
למגרשים  100/6ו־00/23ו בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לתוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,קניון הגליל
העליון ,חצור הגלילית ,טלי  .06-6800077המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קריח הממשלה ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,17000
טל׳ .06 - 6508508

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת
מקומית מס׳ מה/מק1/271/״ ,שינוי לתכנית ג/במ.271/

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מגדל העמק ,רח׳
נחל צבי ורח׳ הנגב  -גוש  ,19448ח״ח  :5-2גוש  ,17454ח״ח
.71 ,69 ,67 ,64 ,62 - 59

כ״ט באייר התשג״ט ) 15באפריל (1999

עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי תכנית בינוי מבתים
מדורגים בני  5קומות מעל מפלס הכניסה  2 +קומות
מדורגות לבתים של  7קומות 2 ,קומות ו־ 4קומות :ב( שינוי
בקו בנין לכביש מם׳  24מ־ 5מ׳ לקו בנין  :0ג( הגדלת מספר
יח״ד מ־ 72ל־ ,84ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות
עיקריות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4710התשנ״ט ,עמי .1222
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מגדל העמק ,רח׳ הזית ו ,מגדל העמק ,טל׳
 ,06-6507820וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,ת״ד  ,595טלי
 ,06-6508508ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ״ט בניסן התשנ״ט ) 15באפריל (1999
אלי ברדה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מגדל העמק
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת
מקומית מס׳ אג/מק009/5952/״ ,שינוי לתבנית מיתאר ג/
.5952
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יוסי אלול
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל

מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה מופקרת ״תכנית מפורטת מקומית מם׳
טה/מק/ג1/6600/״ ,שינוי לתכנית ג.6600/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15288חלקה  ,18ח״ח  :85 ,84 ,19 ,17מגרשים ו.23 ,2
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח־ד
במגרשים 1 21־ 23מ־ 1יח״ד ל־ 2יח״ד בבל מגרש :ב( הסדרת
קווי בנין נקודתיים בהתאם לבניה הקיימת בתחום התבנית:
ג( קביעת בינוי ל־ 4מקומות חגיה בכל מגרש.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור הארץ,
ת״ד  ,508מיקוד  ,14105טל׳ 6739526־ .06המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳ 6508508־.06

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בםיון התשנ״ט19.5.1999 ,

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

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת
הודעה

מרחב תכנון מקומי טבריה
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם׳
טה/מק/ג6/287/״ ,שינוי לתכנית ג.287/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טבריה  -גושים
 ,15012 ,15011חלקות .85 ,75 ,39
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין אחורי מ־5.0
מ׳ ל־ :0ב( הוספת שטחי שירות :ג( העברת שטחים מקומה
לקומה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
Í
 27.3.1998ובילקוט הפרסומים  ,4636התשנ״ח ,עמ׳ .3151
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור הארץ ,ת״ד  ,508מיקוד
 ,14105טלי 6739526־ .06ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳
6508508־ ,06וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט׳ באייר התשנ״ט ) 25באפריל (1999
בנימין קריתי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
יז/מק0/8894/ו״ ,שינוי לת״מ .8894
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילון תבור  -גוש
 ,17083ח״ח ו.12 ,11 ,9 ,8 ,7 ,
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש והגדלת
י
השטח המיועד לשצ״פ עקב בעיות טופוגרפיה קשות.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 998ו 22.5.ובילקוט הפרסומים  ,4647התשנ״ח ,עמי .3787
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,טל׳
520038־ ,06וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל׳
6508508־ ,06וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א׳ בשבט התשנ״ט ) 18בינואר (1999
מולה בהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים

ילקוט הפרסומים  ,4755ד׳ בסיון התשנ״ט19.5.1999 ,

בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת מופקדת ״תכנית מפורטת מם׳ /03/2
7/110״ ,שינוי לתבנית  10/03/2ו.3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,שכונת
המאפיה ,רח׳ האלמוגים  -גוש  ,40002חלקה .4
עיקרי הוראות התכנית :הוספת שטחים וקומה ,וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה חדשות בשטח התכנית ,לפי תקנות
חוק התכנון והבניה התשנ״ב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר,
ת״ד  ,68באר שבע  ,84100טל׳ 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אילת ,ת״ד  ,14אילת  ,88100טל׳ ו1ו6367־.07
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי קרית גת
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית גת מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מס׳ 28/101/02/9״ ,שינוי לתכנית 01/02/9ו5/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת ,על דרך
הדרום  -גוש  571ו ,ח״ח .68 ,59
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
תחנת דלק דרגה ג׳ על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר,
ת״ד  ,68באר שבע  ,84100טל׳ 6296435י .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית גת ,ת״ד ו ,קרית גת  ,82000טל׳ 874511־.07
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ה בניסן התשנ״ט ) 11באפריל (1999
של1ם דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

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 שהגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 8.00ו ביום  999ו.23.5.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם פסי ,עו״ד
בא כוח המבקשים

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 1566/98

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 2057/99

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ־ג983-ו,

בענין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג983-ו,

ובענין פירוק חברת קניוכל בע״מ,
והמבקשים :קלינברג ואחי ,ע׳׳י ב״כ עוה״ד ג׳ רובין,
ממשרד עוה״ד רובין את רובין ,רה׳ םחרוב  ,11ראשון לציון,
טל׳  ,03-9521952פקס׳ .03-9521432
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.12.1998הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  3.6.1999בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,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
 3.00ו ביום  999ו.27.5.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ג׳ רובין ,עו״ד
בא כוח המבקשים

ו,5

ובענין פירוק חברת ליידי קאתו בע״מ ,ח״פ -235784-9

והמבקשים :לאה אברהם ואחי ,ע״י ב״כ עוה״ד מ׳ פסי
ו/או א׳ פסי ,מרח׳ הנצי״ב  ,29תל אביב  ,67015טל׳ -5611757
 ,03פקס׳ .03-5615943
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.1.1999הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  30.5.1999בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 18.00ביום .23.5.1999
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם פסי ,עו״ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי 2056/99
בענין פקודת החברות ]נוסח תדש[ ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברה בונבוניירה בע״מ ,ח״פ -170524-6
,51

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
עמד את בבר בע״מ

והמבקשים :לאה אברהם ואחי ,ע״י ב״כ עוה״ד מ׳ פסי
ו/או א׳ פסי ,מרח׳ הנצי״ב  ,29תל אביב  ,67015טל׳ -5611757
 ,03פקס׳ .03-5615943

)ח״פ 9־43869ו־(51
הזמנה לאסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  25.1.1999הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  999ו 30.5.בשעה .08.30

נמסרת בזה הודעה כי נושי החברה מוזמנים להשתתף
באסיפת נושים אשר תתכנס ביום 999ו ,23.6.בשעה ,11.00
במשרד עוה״ד דעבול־הורביץ ,ברחי משה דיין  ,3יהוד ,עקב
פירוק מרצון של החברה שלא ניתנה לגביו הצהרת כושר
פירעון לפי סעיף  322לפקודה.

בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי

רחל דעבול־גדטל ,עו״ד
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