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מינוי קאדים לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-
11961, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני ממנה 
בהסכמתם,  זבדה,  ומוחמד  אלעטאונה  ז'וקאן  הקאדים  את 
לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים, נוסף על כהונתם 

בבית דין שרעי אזורי.

תוקף המינוי מיום י"ב באלול התשס"ט )1 בספטמבר 2009( 
עד יום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(.

י"ב באלול התשס"ט )1 בספטמבר 2009(
)חמ 260—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מקור  כינויי  הגנת  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 5 וסעיף  החוק(,   - )להלן  גאוגרפיים, התשכ"ה-11965  וציונים 
לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את אברהם 
בן קרת, ת"ז 004458006, לחבר בוועדת הערר לפי החוק, החל 

ביום י"ז באלול התשס"ט )6 בספטמבר 2009(.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ' באב התשס"ט )10 באוגוסט 2009(
)חמ 973—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 168.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

הודעה בדבר מינוי רופאים מוסמכים
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
התשי"ד-11954, אני מודיע כי מיניתי את הרופאים ששמותיהם 
מוסמכים  רופאים  ראשי,  מוסמך  רופא  להיות  להלן  מפורטים 
במרחבים  ולכהן  מחוזיים,  מוסמכים  ורופאים  מרחביים 

ובמחוזות השיקום כמפורט, לעניין התקנה האמורה:

כל הארץ:

רופא מוסמך ראשי:

ד"ר עידו כץ

רופאים מוסמכים מרחביים:

ד"ר נוגה בן מנחם - מרכז

ד"ר אילן אדם - צפון

ד"ר ליביו קלמנוביץ - דרום

רופאים מוסמכים מחוזיים:

ד"ר דניאל קאושנסקי - תל אביב

ד"ר מרדכי לובוצקי - תל אביב

__________
1  ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565.

ד"ר דוד לבנון - תל אביב

ד"ר פנחס כץ - תל אביב

ד"ר רוני כהן - דן

ד"ר גרגורי כגן - דן

ד"ר מירלה גובוזנסקי - דן

ד"ר ראובן הררי - נתניה

ד"ר מיכאל סוקולובסקי - רחובות

ד"ר מרינה קגן - רחובות

ד"ר דן קוקוש - ירושלים

ד"ר סרגיי רובשניקוב - ירושלים

ד"ר אנשל למברגר - חיפה

ד"ר עמאר מרזוק - חיפה

ד"ר יהודה גולדשטיין - חיפה

ד"ר איזולדה )חיה( בלומנקרנץ - חיפה

ד"ר אבשלום כהן - טבריה

ד"ר מיכאל הרשקוביץ - באר שבע

ד"ר אייל אהרון - באר שבע.

לעניין  מוסמכים2  רופאים  של  הקודמים  המינויים  כל 
התקנות האמורות - בטלים.

ד' באלול התשס"ט )24 באוגוסט 2009(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

2  י"פ התשנ"ז, עמ' 2547.

הודעה על מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

לתקנות  2)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התקנות(,   - )להלן  התשכ"ו-11965  רפואיות(,  )ועדות  הנכים 
רשימת   - )להלן  הרופאים2  ברשימת  נוספים  חברים  מיניתי 

הרופאים( לעניין התקנות האמורות, כמפורט להלן:

אזור ירושלים:

ד"ר צפריר ליבל, ת"ז 028682326

ד"ר דמיטרי קוליקוב, ת"ז 319435301.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתם.

ד' באלול התשס"ט )24 באוגוסט 2009(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התש"ס, עמ' 568.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 5242.

מינוי ממלא מקום לחבר ועדת ערר
לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק להסדרת הביטחון בגופים 
ציבוריים, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, אני ממנה את ראש 

__________
1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.
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אגף משאבי אנוש בשירות הביטחון הכללי לממלא מקום נציג 
קצין  החלטת  על  ערר  בוועדת  החבר  הכללי  הביטחון  שירות 
מוסמך שלא לאשר כשירות של מועמד לשמש ממונה ביטחון 
הרביעית  או  השניה  הראשונה,  בתוספת  המנוי  ציבורי  בגוף 

לחוק.

ז' באלול התשס"ט )27 באוגוסט 2009(
)חמ 2948—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה  והסמכה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, לפי חוק מניעת 

זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, ולפי פקודת 
בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, סעיף 5)ד( לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 
אני   ,31940 העם,  בריאות  לפקודת  64ג  וסעיף  התשמ"ח-21988, 
להגנת  המשרד  עובדי  את  העניין,  לפי  בזה,  ומסמיך  מרשה 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הסביבה 
לביצוע עבירות על חוקים אלה ועל התקנות והצווים על פיהם:

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-41966;  )1(

סימן א1 בפרק השני של חוק המים, התשי"ט-51959;  )2(

חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-61962;  )3(

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-71968;  )4(

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-81999;  )5(

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

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988   )7(
- לערוך חקירות וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוק 

האמור או כדי לגלותן;

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

שעל פיהם ולשם גילוין;

מס' זהות    שם

004205449אמיר לוין

024968471יוסי בר

מס' זהות    שם

058294570חיים אלבז

010996130אלעד זוהר

50435015עמרם בר–חמא

022098479מישל מור–יוסף

058362260אייל מילס

055435036ניסים צרור

038241303רמי פלג

059418640עבד מחאמיד

32740490ואיל קבלאן

023283559אגואד עבד לטיף

54235544רפי דבש

028135655שגיא עזאני

024961955זיו שחר

033456203ארז הררי

304360761פליקס פיינשטיין

024538555איילת בן–ציון ארד

55484224ענת רז

022976435עזי חזקיה

055728885אלי פרא

058830027הדר תיכון

053493961רם עברי 

054709944ינאי היערי

025347899רועי הראל-זיני

056372592ראובן בן–סימון

025015066גיא נחושתן

022672976חגי בלכנר

025412818יניב יפת

52267549שלום קעטבי

058323866ניסים צמח

065821670ציון עמר

התשס"ט  באלול  י"ב  מיום  אלה  והסמכה  הרשאה  תוקף 
בספטמבר   1( התש"ע  באלול  כ"ב  יום  עד   )2009 בספטמבר   1(
2010( וכל עוד מקבל ההרשאה וההסמכה משמש עובד המשרד 

להגנת הסביבה.

ז' באלול התשס"ט )27 באוגוסט 2009(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

__________
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

3  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשל"ג, עמ' 232.

4  ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.

5  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשל"ב, עמ' 8.

6  ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

7  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

8  ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

9  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.
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הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי  מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
- מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 
)להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 וסעיף  המס(  חיקוקי   -
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996  )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן שהם פקידי שומה 
המועסקים בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים 
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך 
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן 

בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק, למעט סמכות לעכב   .1
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק;

23)ב(  וסעיף  ו–)6(   )3( 23)א()2(,  פי סעיף  סמכות מעצר על   .2
לחוק.

מס' זהות  שם   

034464644 רונן רצון  

 069791424 ויקטור אטיאס  

031588437 פילו יפית בתאל  

תוקפה של הסמכה זו עד יום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 
2009(, וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים במשרתם האמורה.

י"א באב התשס"ט )1 באוגוסט 2009(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.

4  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

הודעה על מינוי חשב מלווה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )ניהול מועצות(,

התש"ל-1970

לתקנות  26ב  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התש"ל-11970,  מועצות(,  )ניהול  היהודיים  הדת  שירותי 
ולאחר שניתנה למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את 
טענותיה ומשנתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה )ב()3(, 

מונה חשב מלווה, כמפורט להלן:

המועצה הדתית: גן יבנה.

שם: יורם אברמזון, ת"ז 052644671.

תקופת המינוי: מיום כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009( עד 
יום י"ח באלול התשע"א )17 בספטמבר 2011(.

ז' באלול התשס"ט )27 באוגוסט 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ק"ת התש"ל, עמ' 1721; התשס"ח, עמ' 1241.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יבנה
לפי חוק שירותי הדת היהודדיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
והרכבתי  חברים  שבעה  בת  תהיה  יבנה  הדתית  שהמעצה 

אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 
068548684 משה לסרי 
307552745 אלמו נגטו 
043239755 יהונתן גולדברג 
056103286 יצחק מוסאי 
053263133 יוסף שאער 
025733361 יניב עמרני 
023537616 גבריאל ממן 

תוקף המינוי מיום כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.

מינוי נציג השר להגנת הסביבה במועצה הארצית 
לתכנון ולבניה ובוועדה הארצית לתכנון ולבניה של 

תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–6א)א()8(  2)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף 
התכנון והבניה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את יוסי ענבר, ת"ז 
ובוועדה  ולבניה  053892402, לנציגי במועצה הארצית לתכנון 
הוא  עוד  כל  לאומיות,  תשתיות  של  ולבניה  לתכנון  הארצית 

משמש בתפקידו כמנכ"ל המשרד.

מינויו של שי אביטל לנציג השר במועצה הארצית לתכנון 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  ובוועדה  ולבנייה 

לאומיות2 - בטל.

אין בכך כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי מקום.

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 7—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 5; התשס"ח, עמ' 714.

מינוי חברים בוועדה לענייני הדברה
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה-1975

עסקים  רישוי  לתקנות  18)א(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
האנשים  את  ממנה  אני  התשל"ה-11975,  מזיקים(,  )הדברת 
ואת  הדברה,  לענייני  ועדה  חברי  להיות  להלן  המפורטים 

ממלאי מקומם -

ת"ז  גלזר,  עוזי   - מקומו  וממלא   ,051454890 ת"ז  שלום,  אורי 
;007646516

__________
1  ק"ת התשל"ה, עמ' 1184; התש"ן, עמ' 732.
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עורכת הדין יעל בן עמוס, ת"ז 043555887, וממלאת מקומה - 
עורכת הדין טל רותם, ת"ז 026624221;

נעים, ת"ז  וממלא מקומו - מאיר   ,006404248 יגאל מירב, ת"ז 
.069783082

חברי  מינוי  בדבר  קודמת  הודעה  כל  מבטלת  זו  הודעה 
הוועדה לענייני הדברה.

י' באלול התשס"ט )30 באוגוסט 2009(
)חמ 1550—3(  

יוסי ענבר  
המנהל הכללי  

המשרד להגנת הסביבה  

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, 
מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1965

בהתאם לתקנות 19 ו–20 לתקנות סוכני המכס, התשכ"ה-
11965, אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

נושאי  בדבר  בהודעה  כמפורט  יהיו  הבחינות  נושאי   )1(
בחינות לפקיד רישוי2;

הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;  )2(

הבחינה בכתב תיערך ביום ה', כ"ה בחשוון התשס"ט )12   )3(
בנובמבר 2009(;

את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה   )4(
של הודעה זו ברשומות באחד המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;  

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;  

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;  

בית המכס ומע"מ, נמל אילת, אילת.  

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;  

הודעה על המקום שבו תקוים הבחינה תישלח לכל מועמד   )5(
שהגיש בקשה כאמור;

יזומן  שבכתב  הבחינה  את  בהצלחה  עבר  אשר  מועמד   )6(
לבחינה בעל פה.

י"ב באלול התשס"ט )1 בספטמבר 2009(
)חמ 69—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  __________

1  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307.

2  י"פ התשנ"ח, עמ' 1230; התשס"ד, עמ' 192.

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה
לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה2 )להלן - 
הפקודה(, אני אוצל את סמכותי כמפקח על התעבורה -

ת"ז  אלבז,  ליהודה  בפקודה,  שני  לפרק  ג'1  סעיף  לפי   .1
302041736, ולדרור גנון, ת"ז 24135741;

לפי סעיף 14י לפקודה, לנועה צור, ת"ז 036449437;  .2

__________
1  י"פ התשנ"ד, עמ' 2755.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

לפי סעיף 14י)א(, 14יא ו–14יב לעניין רישיון לנסיעת שירות   .3
- ליוסי נזרי, ת"ז 023865371.

י' באלול התשס"ט )30 באוגוסט 2009(
)חמ 214—3(  

אלכס לנגר  
המפקח הארצי על התעבורה  

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה  
והשירותים החברתיים

לפי חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1881 בק/ 4 מיום ב' בניסן 
התשנ"ז )9 באפריל 1997( והוראת  תכ"ם   מס'  1-01.01.01.12  
מתפרסמת   בזאת  רשימת   מוסדות  ציבור  שאושרה  להם  
תמיכה לפי  לסעיף  3א  לחוק  יסודות  התקציב  התשמ"ה-
11985, במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009, בציון סכום 

התמיכה שאושר לכל מוסד:

סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

רשות חסות נוער:

169,730בית עציון  - שדה בר 580293157

120,000קרן אוהל מאיר - ניגונים580253029

138,870נירים 580397180

428,600סך הכל - חסות נוער

אגף לתפקידים מיוחדים

32,200הוועד למלחמה באיידס 580104545

22,800האגודה לשמירת זכויות הפרט580014058

55,000סך הכל - אגף לתפקידים מיוחדים

השירות לנשים ונערות:

924,564מרכז סיוע ת"א580037604

339,117מרכז סיוע י-ם דתיות580229979

523,438מרכז סיוע י-ם580001261

345,814מרכז סיוע חיפה580005767

241,903מרכז סיוע נצרת580207199

725,695מרכז סיוע באר שבע580141455

280,650מרכז סיוע רעננה - השרון580107993

279,918מרכז סיוע רחובות תאיר580320265

גליל 580347862 אזורית  מועצה  סיוע  מרכז 
עליון

231,715

162,492מרכז סיוע אליסיוואר חיפה580296283

4,055,306סך הכל - השירות לנשים ונערות

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

אגף השיקום:

457,500שמע ת"א580002483

53,000שמע באר שבע580002483

53,000שמע טבריה580002483

53,000שמע חיפה580066751

110,000ניצן ארצי580058808

27,500מיח"א באר שבע 580030153

563,750מיח"א תל-אביב580030872

55,000מילב"ת580000339

82,500בית איזי שפירא580071850

55,000עינב"ר580086429

165,000עזר מציון580079978

110,000אגודה לטרשת נפוצה580005890

187,500אגודת שי580023992

עמותת מרכז בריאות קהילתיים580129807
ירושלים

55,000

110,000אייל אפילפסיה    580091072

82,500מכון לקידום החרש580222230

220,000איל"ן580036242

55,000אחוה580033058

110,000עלה580129807

110,000בקול580306603

192,500שמע קולנו580210243

55,000קשר580235125

55,000שמעיה580003739

162,000אתגרים580258242

55,000ועד למלחמה באיידס580104545

41,250אגודה לסוכרת נעורים580034072

27,500כפר קאסם לחרשים ליקויי שמיעה580271013

העמותה הישראלית 580047835
לדיסאוטונומיה משפחתית

55,000

מרכז רפואי בני ציון  - יחידת 580021087
עופרים

55,000

27,500רון שולמית580181394

80,500צעד קדימה580115319

55,000עמותת נמ"ג  חולי ניוון מקולרי580374080

55,000אגודת סיסטיק פיברוזיס580030096

27,500לב בנימין580333011

55,000יד שרה580030104

סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

55,000עמותת קו אור580295970

27,500אופק לילדינו580297406

30,000מרכז שיקום הרצליה 580000271

53,000לטם580228161

27,500משעולים580000073

27,500בריא ושלם580385136

27,500ניצן חיפה580065795

האגודה הישראלית לתכנון 580030179
המשפחה

41,250

41,250לגדול ולפרוח580436863

26,500כיוונים580410793

580339877 A.T 27,500עמותת

27,500שלהבת580312973

27,500מכון אחיה580211472

27,500המרכז לקידום העיוור צפת580078384

27,500עמותת ליאלי580435865

27,500כנפיים של קרמבו580455681

26,500נכים עכשיו58035883

53,000בית אייל580313039

מועצת רבני ישראל הצעיר 580162691
בישראל

27,500

188,000הקרן למפעלי שיקום590000931

55,000שמחה לילד580422715

27,500אלמנארה580442697

35,593שיח סוד 580014322

42,691עזר מציון 580079978

28,495אילן580036242

27,500אי. וי.580240802

4,747,779סך הכל - אגף השיקום

מחלקת עיזבונות - קמחא דפסחא:

173,096אור לאה 580043669

41,568ארוחה חמה580401107

477,408    אשל ירושלים580062073

9,491באר שובע580352185

10,392בית התבשיל טוב וחסד580371987

14,861בית מרגלית 580199008

32,631ברית יוצאי בוכרה580007748

1,008,717ברכת מרגלית580367910
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סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

486,068חזון ישעיה580330181

110,779חסד מציון580352128

35,506חסדי יהודה580281624

1,423,600חסדי יוסף580126167

12,990חסדי מנחם580446474

77,628חסדי שלום580254530

47,110טל חיים580102952

206,281יד אליעזר580060069

102,742יד ביד580362226

12,263יד לנצרך580331841

122,972יד עזר לחבר580381960

200,254יד עזרא ושולמית580313641

49,085יד רחמים580346971

59,962ישיבת רבנו חיים חורי580170348

17,320כולל ערב ציוני 580149821

39,143כרמי העיר580326247

1,247,040כתר שלמה580154284

101,911להחזיקם ולהחיותם580431468

13,891להשקות צמאי חסדיך580408797

36,233לחיות בכבוד580224863

96,992מאור שלמה580289221

55,424מורשת יהדות בוכרה580161610

11,431מפעלי ועד החסד והחינוך580469997

20,784מפעלי תורה וחסד580103281

19,052מת"ח דחסידי גור580310712

41,568מתן בסתר אלעד580364693

23,521מתן בסתר אשקלון580336121

15,588מתן בסתר קרית ספר580257087

9,387מתנדבים למען הזולת580204931

81,577נועם שבת580031987

34,640נתיבי חיים ומשה580419984

239,085עוד יוסף חי513371526

34,640עזר בנימין580350486

300,260עזר מציון580079978

96,853עזרת יוסף580183812

72,398פתחון לב580328839

13,683צדקת אבות580352854

128,237קהל עדת י-ם580286730

סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

81,439קו החסד580294338

174,863רומם קרן דוד580086221

86,600שלום יעשה580372365

17,320שעלי תקוה580341311

22,897תומכי שבת580168557

90,064תכלית האדם580283893

181,202תפארת חן 580356004

43,127תפארת ימין580263291

סך הכל - מחלקת עיזבונות
- קמחא דפסחא

8,163,574

מוסדות ציבור:

82,615תפארת לוי - קול סיני580315604

16,830ישיבת דעת חיים580319481

15,500עטרת הלויים580305472

11,220מגן ישראל - נתיבות580117877

43,520מוסדות ירים משה580160984

66,805אולפנת לבונה580316792

28,560מרכז תורני שערי תורה580339398

26,073קרית חינוך מעלות580011633

82,930ים התורה רמות ירושלים580340040

2,550ברכת יוסף580326809

8,160ישיבת אבן ישראל580323988

72,590חכמת התורה ותפארתה580185924

6,175עוז יונתן580228138

6,715בית מדרש עוד יוסף חי 580053247

42,160ישיבת באר יהודה580295426

17,850תורת חסד בגליל580336675

29,325הרבצת תורה על טהרה580275386

18,870קרנות עולם נוה יעקב580168615

12,410תורה חסד עם רם580340958

33,150תורני בני בנות ציון580162915

18,785פאר השלום580366789

24,990היכל יוסף כנסת יששכר580231074

10,230בית מדרש לתורה והוראה580041044

9,300צביה מעלה אדומים580022150

28,675צפירה580069557
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סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

31,620כפר צבי סיטרין510121593

12,555מקור חיים מוסדות חינוך580082915

36,210מדרש יחיאל - הדרת  ירושלים580070183

22,321ישיבת שעלבים580024529

4,080צעירים חיצים - איתמר580371763

14,725בית ועד הר חברון580108611

23,970קרית אונגואר580044402

52,020קהילת טשכנוב580386027

38,905קרן עזרת מנחם580331718

97,650צעירי ירושלים וציון580359404

40,600חלוצה אולפנה570046797

22,320נהרדעא מכון לתורה580411387

18,870ישיבת מיר לצעירים580248458

10,850ישיבת אוהל מועד580060721

93,000בית אשר - סטולין580088201

58,140ישיבת יקירי י-ם580029122

51,925ישיבת משכנותך ישראל580010270

117,025מתיבתא ירושלים580115921

41,820ישיבת בית אברהם סלונים580101277

13,020ישיבת תורת אמת חב"ד580075158

25,500ישיבת כוכב מיעקב580011740

146,785ישיבת קרולין סטולין580002996

15,000מוסדות ויזניץ אור חיים 580018935

11,160אולפנת בנות קרית ארבע580049187

39,780ישיבת מעלות התורה580043784

58,125ישיבת תפארת יעקב580111532

41,650הדרת ירושלים580070183

23,250אולפנא עפרה580093102

7,225ישיבת מסילת התורה580012649

22,950תלמוד תורה - חוות דעת ים580032795

26,475אחרית הימים נר יוסף580013605

18,910מעלה חבר - שבי חברון580243319

22,695בית המדרש אור השלום580065589

9,775ישיבה לצעירים קניני תורה580224103

17,425ישיבת שארית יעקב בית דוד580062438

13,600ישיבה מענה שמחה580031854

24,480מעין ההלכה - באר רפאל580251775

7,650ישיבת בני עקיבא אדרת580055499

סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

8,160מוסדות תורה בית אל580053536

16,320ישיבת שארית יוסף580113991

11,625ישיבת תומכי תמימים580012664

17,935ישיבת תורה והוראה580027738

25,500ישיבה לצעירים580122612

9,300בית חינוך לתשב"ר580024610

14,450תורת חסד ברכת יצחק580121655

34,680ישיבת צעירים יסודית580193530

57,660אולפנא רעיה580209989

21,545בני צבי - בית אל580280386

14,875ישיבת אור גאון580115384

49,290ישיבת תפארת ציון580008423

2,325אולפנא לבנות בהריין 580196806

50,150ישיבת סלבוטקה580027605

27,330מוסדות ישיבת וזניץ580018919

83,080מרכז מוסדות נדבורנה580032548

35,275מוסדות חסידי בעלז580031680

12,400מוסדות סטולין קרלין580051159

29,240ישיבת חכמי לובלין580050292

15,810מוסדות באר אברהם580004992

45,900ישיבת חזון נחום580137438

26,010ישיבת רבני חיים עוזר580195758

15,725אור שרגא יצחק580180479

14,960ישיבת בית ישראל אלכסנדר580042877

13,175ישיבת זכרון דוד 580098895

37,825מרכז חינוכי תורני בנים580038222

6,200נתיב אור חדרה580045490

5,425המתיבתא גבעת אולגה580044303

2,550ישיבת משכו יעקב580029312

41,820ישיבת יחל ישראל580056448

7,650ישיבת טבריה580237220

9,945מ. חינוך תורני בנות580038222

19,890ישיבת תורת מנחם580250496

28,815תומכי תמימים - מגדל העמק580172666

12,090בית יעקב אבות580025294

2,790ישיבת נוה הרצוג580055481

13,175קרית חינוך לבנים אשד580046589 

61,225ישיבת בית דוד580182301
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סכום בש"חשם האגף והעמותהמס' עמותה

62,310ישיבה ובית מדרש לתורה580082139

15,000ישיבה למצויינים בית מרדכי580173292

11,730מרכז תורני חכמת רחמים580132868

סך הכל - מוסדות ציבור                3,041,209

ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(
)חמ 1888—3(  

נחום איצקוביץ  
המנהל הכללי של משרד  

הרווחה והשירותים החברתיים                   

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
 לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי

בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו - 1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
חומר  לבער  מבקשת  הרבניים  הדין  בתי  הנהלת  כי  מודיע 

ארכיוני של בית הדין האזורי אשדוד כמפורט להלן:

מס' הפריט 
בתוספת 

פירוט התעודות 
זמני החומר השגרתיות )תקנות(

דת 8)19( מטעמי  בת  הצהרת 
פטור  לקבלת  ומצפון 
מדגם  למעט  משירות, 

ומבחר חובה בצה"ל

עד י"א בתמוז התשס"ד 
)31 ביוני 2004(

וביטולו, 8)20( יציאה  עיכוב  צו 
למעט דוגמאות

עד ט' בתמוז התשס"א 
)31 ביוני 2001(

למעט 8)21( וביטולו,  עיקול  צו 
דוגמאות

י' בטבת התשס"ז  עד 
)31 בדצמבר 1996(

י' בטבת התשס"זצווים שונים, למעט דוגמאות8)22(  עד 
)31 בדצמבר 1996(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )20 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
 לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי

בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
מודיע כי בית המשפט לעניינים מקומיים תל–אביב-יפו מבקש 

לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

מס' הפרט 
בתוספת

 פירוט התעודות
זמני החומר השגרתיות  )תקנות(

ברירות 3א)6( קנס,  ברירת  תיקי 
הקנסות  שבהם  משפט 

שולמו/ בוטלו / זוכו 

מי"א בטבת התשס"ז )1 
כ"ב  עד   )2007 בינואר 
 31( התשס"ח  בטבת 

בדצמבר 2007(

וחוקי 3א)7( עסקים  רישוי  תיקי 
עזר שבהם הקנסות שולמו/ 

בוטלו / זוכו

מז' בטבת התשס"ד )31 
י"ט  עד   )2004 בינואר 
 30( התשס"ה  בטבת 

בדצמבר 2004(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ט"ז באב התשס"ט )5 באוגוסט 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
לבער  מבקש  בירושלים  לעבודה  הארצי  הדין  בית  כי  מודיע 

חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות 
זמני החומר השגרתיות )תקנות(

עד 31 בדצמבר 2007 תיקי עזר ובקשות6)2(

תיקי ערעור על ועדה 6)3(
רפואית

עד 31 בדצמבר 2002 

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
מודיע כי בתי הדין האזורים לעבודה:  נצרת, חיפה, תל אביב, 
כמפורט  ארכיוני  חומר  לבער  מבקשים  שבע  ובאר  ירושלים 

להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד 31 בדצמבר 1999תיק פלילי )עונשין(  7)1(

עד 31 בדצמבר 2002 תיק תביעה בסכסוך ארגוני 7)2(

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.
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מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

עד 31 בדצמבר 2002תיק תביעה בסכסוך קיבוצי 7)3(

עד 31 בדצמבר 2002תיק תביעה בסכסוך יחיד7)4(

יחיד 7)5( בסכסוך  תביעה  תיקי 
אשר נמחקו או הגיעו לפשרה

עד 31 בדצמבר 2006 

עד 31 בדצמבר 2006דיון מהיר בסכסוך היחיד7)6(

עד 31 בדצמבר 2002תיקי תביעה לגמלה 7)7(

עד 31 בדצמבר 2004 תיק תביעה מקופת גמל 7)8(

עד 31 בדצמבר 2004תיק בעניין ביטוח לאומי 7)9(

בדצמבר תיק בעניין הבטחת הכנסה7)10(  31 עד 
2004

עד 31 בדצמבר 2004תיק בעניין ביטוח סיעוד7)11(

תיק ערעור על ועדה 7)12(
רפואית

עד 31 בדצמבר 2004

עד 31 בדצמבר 2004תיק תביעת שכר 7)13(

עד 31 בדצמבר 2006תיק בעניין ביטוח אבטלה 7)14(

עד 31 בדצמבר 2002תיק ערעור על החלטת רשם 7)15(

ערעור 7)16( לרשות  בקשה  תיק 
למעט  מועדו  להארכת  או 
בקשה לרשות ערעור שנדונה 

כערעור 

עד 31 בדצמבר 2006

עד 31 בדצמבר 2006ערעור שירות תעסוקה7)17(

עד 31 בדצמבר 2006סעד זמני7)18(

הלנת שכר בסמכות רשם 7)19(
)דיון מהיר(

עד 31 בדצמבר 2006

עד 31 בדצמבר 2006תיק דמי טיפול ארגוני7)20(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
 לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי

משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
מסעדה,  שמונה,  קרית  לפועל:  ההוצאה  לשכות  כי  מודיע 
עכו,  נהריה,  שאן,  בית  עפולה,  נצרת,  טבריה,  צפת,  קצרין, 
קריות, חיפה, חדרה, נתניה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח 
תקוה, בת ים, ראשון לציון, רמלה, רחובות, ירושלים, בית שמש, 
אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, דימונה ואילת  מבקשות 

לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות
זמני החומר השגרתיות )תקנות(

החוב, 9)1( סולק  שבהם  תיקים, 
למעט חוב לתשלום מזונות, 
או שנסגרו לבקשת הזוכה או 
ההוצאה  ראש  החלטת  לפי 

לפועל 

עד 31 בדצמבר 2008

תיקים סגורים בענייני 9)2(
מזונות 

עד 31 בדצמבר 2004

תיקים אשר לפי תקנות 125 9)3(
ההוצאה  לתקנות  ו–126 
לפועל, התש"ם-1979, בוטלו 

כל הצווים שניתנו בו 

עד 31 בדצמבר 2008

של 9)4( והחלטות  פרוטוקולים 
ראש ההוצאה לפועל בהליך 
של חקירת חייב שנעצר לפי 
ההוצאה  לחוק  70)ב(  סעיף 

לפועל, התשכ"ז-1967

עד 31 בדצמבר 2008

תיקי 9)5( )למעט  יסוד  מסמכי 
הוצאה  לשכות  של  מזונות( 
והמרצות  ממוחשבות  לפועל 
לפי סעיפים 19, 25, 48, 58 לחוק 
התשכ"ז- לפועל,  ההוצאה 

 1967

עד 31 בדצמבר 2008

בקשות להגדלת או להקטנת 9)6(
קרן חוב 

עד 31 בדצמבר 2007

בקשות לעיכוב יציאה מן 9)7(
הארץ

עד 31 בדצמבר 2007

בקשות לעיכוב או ביטול 9)8(
הליכים

עד 31 בדצמבר 2007

עד 31 בדצמבר 2007בקשות לסגירת תיק9)9(

עד 30 ביוני 2009 טופסי העברת ביצוע הליך9)10(

הוראות ביטול פקודות 9)11(
מאסר

עד 31 בדצמבר 2007

הוראות ביטול עיקול אצל 9)12(
צד ג'

עד 31 בדצמבר 2007

הוראות ביטול עיכוב יציאה 9)13(
מן הארץ

עד 31 בדצמבר 2007

הוראות על החזקת 9)14(
מטלטלין

עד 31 בדצמבר 2007

עד 31 בדצמבר 2007דוחות9)15(

טופסי נקיטת הליכים 9)16(
מבצעיים )רישום מעוקלים(

עד 30 ביוני 2009

עד 30 ביוני 2009אישורי מסירה לעיקולי צד ג'9)17(

עד 30 ביוני 2009בקשות לחקירת יכולת9)18(
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מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות
זמני החומר השגרתיות )תקנות(

אישורי מסירה להזמנת 9)19(
חקירת יכולת

עד 30 ביוני 2009

עד 31 בדצמבר 2007בקשות להוצאת צו הבאה9)20(

בקשות להוצאת פקודת 9)21(
מאסר

עד 31 בדצמבר 2007

עד 31 בדצמבר 2007רשימות הליכים לרשם9)22(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
מודיע כי בתי המשפט המחוזיים: נצרת, חיפה, תל אביב, מחוז 
את  לבער  מבקשים  ובאר שבע  ירושלים  תקוה(,  )פתח  המרכז 

החומר הארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות 
זמני החומר השגרתיות 

למעט 2א)4( פליליים,  תיקים 
תיקי פשעים חמורים: רצח, 
עבירות על ביטחון המדינה, 
שוד או אונס. ולמעט כתבי 

אישום ופסקי דין

עד 31 בדצמבר 1999

למעט 2א)6( פליליים,  ערעורים 
תכנון  בעניין  ערעורים 

ובנייה ולמעט פסקי  דין

עד 31 בדצמבר 1999

בקשות שונות, תיקי מעצר 2א)7(
למעט  בערבות  ושחרור 

בקשות הסגרה

עד 31 בדצמבר 2002

בקשות להאזנת סתר 2א)8(
והחלטות  בהן

עד 31 בדצמבר 2002

תיקי גירושין והיתרי  11)1(
נישואין כולל תביעות 

מזונות  )מסדרת המעמד 
האישי(

עד 31 בדצמבר 1989

עד 31 בדצמבר 1999תיקי אזרחי מקרקעין2ב)2(

תיקים בענייני פשיטות 2ב)3(
רגל או פירוק חברות 

למעט מבחר תיקים

עד 31 בדצמבר 1984

ביטול 2ב)4( או  לאישור  בקשות 
פסק בורר

עד 31 בדצמבר 1999

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות 
זמני החומר השגרתיות 

בקשות והמרצות אחרות 2ב)5(
שאינן נלוות לתיקים 

אזרחיים 

עד 31 בדצמבר 2004

עד 31 בדצמבר 1999המרצות פתיחה2ב)6(

עד 31 בדצמבר 1999תובענות  אזרחיות 2ב)6(

ערעורים בעניין מס הכנסה 2ב)7(
רשויות  על  וערעורים 
מינהליות אחרות )ערעורים 

שונים(

עד 31 בדצמבר 1999

לרבות 2ב)8( אזרחיים  ערעורים 
בקשות לרשות ערעור )בר"ע(

עד 31 בדצמבר 2004

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

 הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
ארכיוני  חומר  לבער  מבקש  העליון  המשפט  בית  כי  מודיע 

כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומרפירוט התעודות השגרתיות בתוספת

המרצות ובקשות עצמאיות, 1)2(
בתיקים  כלולות  שאינן 

הראשיים

עד 31 בדצמבר 1999

עד 31 בדצמבר 1999בקשות התרת נישואין )בה"נ(1)3(

עד 31 בדצמבר 2004בקשות רשות ערעור1)4(

עד 31 בדצמבר 2004ערעורי עתירות אסיר )עע"א(1)8(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
קצרין,  מסעדה,  שמונה,  קרית  השלום:  משפט  בתי  כי  מודיע 

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.
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צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, 
בת  תקוה,  פתח  אביב,  תל  הרצליה,  סבא,  כפר  נתניה,  חדרה, 
ים, ראשון לציון, רמלה, רחובות, ירושלים, בית שמש,  אשדוד, 
לבער  מבקשים  ואילת  דימונה  שבע,  באר  גת,  קרית  אשקלון, 

חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות 
השגרתיות 

זמני החומר 

תיקי עבירת תנועה הכרוכה 3א)4(
בתאונת דרכים

עד 31 בדצמבר 1999

תיקי עבירת תנועה שאינה 3א)5(
כרוכה בתאונת דרכים

עד 31 בדצמבר 2005

קנס 3א)6( ברירת  בו  שיש  תיק 
או ברירת משפט כשהקנס 

שולם

עד 31 בדצמבר 2007

תיקים בעניין רישוי עסקים 3א)7(
עירוני,   עזר  חוק  ובעניין 

למעט תיקי תכנון ובנייה

עד 31 בדצמבר 2004

בקשות שונות )למעט בקשות 3א)8(
תיקי  ובנייה(,  תכנון  בעניין 

מעצר ושחרור בערבות

עד 31 בדצמבר 2005

)בוגרים( 3א)9( פליליים  תיקים 
ובנייה,  תכנון  תיקי  למעט 
חקירות סיבות מוות )חס"מ( 

ותאונות דרכים קטלניות

עד 31 בדצמבר 1994

העוסקים 3ב)1( אזרחיים  תיקים 
בפירוק, שיתוף וחלוקה של 

מקרקעין 

עד 31 בדצמבר 1999

לפינוי 3ב)2( אזרחיות  תביעות 
מקרקעין, סילוק יד, לרבות 

על ידי חברה משכנת

עד 31 בדצמבר 1999

עד 31 בדצמבר 1999תיקי שכירות3ב)3(

עררים על החלטות של 3ב)4(
רשויות מינהליות וועדות 

ערר

עד 31 בדצמבר 1999

אחרים 3ב)5( נכות  בענייני  ערר 
לרבות נכי צה"ל, משפחות 
חיילים, למעט נכי מלחמה 

ורדיפות נאצים

עד 31 בדצמבר 1994

שבהן 3ב)6( כספיות,  תובענות  
ניתן פסק דין בהעדר הגנה 

או בהעדר רשות להתגונן

עד 31 בדצמבר 2006

עד 31 בדצמבר 2006תובענות כספיות שנמחקו 3ב)7(

תובענות  אזרחיות  אחרות  3ב)8(
לרבות  הליכים נלווים 

עד 31 בדצמבר 1999

הליכים עצמאיים שנפתחו 3ב)9(א
אזרחית   בכתב   בבקשה 

)בש"א(

עד 31 בדצמבר 2004

מס' הפרט 
בתוספת

פירוט התעודות 
השגרתיות 

זמני החומר 

הליכים עצמאיים שנפתחו 3ב)9(ב
בהמרצת פתיחה

עד 31 בדצמבר 1999

עד 31 בדצמבר 2006תיקי תביעות קטנות 4)1(

תיקים לפי חוק הנוער 5)1(
)טיפול והשגחה( התש"ך- 

1960

עד 31 בדצמבר 1984

)נוער( 5)2( פליליים  תיקים 
)שפיטה,  הנוער  חוק  לפי 
טיפול(,  ודרכי  ענישה 

התשל"א-1971

עד 31 בדצמבר 1989

תיקי הכרזת גיל, שינוי גיל, 11)6(
תיקון גיל ושינוי שם

עד 31 בדצמבר 1999

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 
מודיע כי בתי המשפט המחוזיים: תל אביב וירושלים מבקשים 

לבער את החומר הארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפריט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

תיקי בית הדין להגבלים 2ב)9(
עסקיים

עד 31 בדצמבר 1999

תיקי בית הדין  לחוזים 2ב)10(
אחידים

עד 31 בדצמבר 1989

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  __________

1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוחות  כי  להודיע  הריני 
11727/חיפה )חלק מגוש שומה מס' 10758/חיפה(, וגוש רישום 
נפת חיפה,  10805/חיפה(,  )חלק מגוש שומה מס'  12599/חיפה 
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לעיון בלשכת פקיד הסדר  ימים,  הוצגו היום למשך שלושים 
המקרקעין אזור הסדר חיפה, רח' פלי"ם 15א, קרית הממשלה, 
מחוז  על  הממונה  ובלשכת  חיפה  בעיריית  חיפה,   ,14 קומה 

חיפה, קרית הממשלה, חיפה.

י' באלול התשס"ט )30 באוגוסט 2009(

חיים לרדו  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר חיפה  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2009 

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17018/2009

.216.6.2009

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם 3.
הארגונים הכלכליים,

הסתדרות החדשה.
כלל ארגונים.4.
כלל העובדים במגזר הפרטי5.
עדכון מחיר יום הבראה ל–340 ₪ 6.
.716.7.2009
13.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17019/2009

.229.6.2009

לשכת מסחר תל אביב - חטיבת רשתות שיווק - אג' 3.
עות' 1207/99,

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
מסחר4.
כלל העובדים5.
תנאי עבודה6.
.77.7.2009
29.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17020/2009
222.6.2009
מרכז השלטון המקומי3.

שלוש הערים הגדולות, 
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

הודעה בעניני עובדת6.
תשלום מענק חד פעמי בגובה 36%

.72.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17021/2009

.222.6.2009

מרכז השלטון המקומי3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

הודעה מס' 61117/09.
תשלום קצובת דמי הבראה קיץ 2009

.72.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

17022/2009
.218.6.2009
מרכז שלטון מקומי,3.

מרכז הסתדרות המעו"ף
רשויות מקומיות4.
מקבלי קהל5.
עדכון קצובת ביגוד6.
.72.7.2009
18.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17023/2009

.29.7.2009

מרכז שלטון מקומי + שלוש הערים הגדולות ,3.
הסתדרות הרופאים.

רשויות מקומיות4.

כלל הרופאים5.

החלת הסכם הבוררות מיום 626.11.08.

.722.7.2009

9.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17024/2009
. 214.6.2009
מרכז שלטון מקומי,3.

מרכז הסתדרות המעו"ף.
רשויות מקומיות4.
כלל העובדים5.
הודעה בעיניני עובדים מס' 1114/09 א' השתתפות 6.

בדמי חבר 2009 - תיקון
.722.7.2009
14.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.7.2009

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.
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תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1175/2009

.219.5.2009

פעוטון של ריקי, 3.
הסתדרות החדשה / מרחב חולון

חינוך4.

כלל העובדים5.

דמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.715.6.2009

19.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1176/2009

.29.6.2009

תעשיות גומי עין שמר אגודה חקלאית שיתופית בע"מ 3.
מספר אגש"ח 57-003843-0 מקיבוץ עין שמר, 

הסתדרות החדשה מרחב חדרה
תעשיית גומי4.
כלל העובדים5.
מענק אי היעדרות6.
.714.6.2009
9.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1177/2009
211.6.2009
עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, 3.

הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים.
בנייה4.
16 עובדים זמניים5.
הארכת תקופת ניסיון של עובדים זמניים6.
.72.7.2009
11.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1178/2009

.21.4.2009

אוניברסיטת בן גוריון בנגב,3.
ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון 

בנגב
חינוך4.
מורי שפות5.
אי תחולת ההסכם הארצי על מורי השפות6.
.72.7.2009
1.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

1179/2009
.231.5.2009
מפעל הפיס,3.

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף/מרחב ת"א 
יפו.

פעילויות עסקית4.

כלל העובדים5.

סעיף 28.1 להסכם 62004.

.72.7.2009

31.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1180/2009

.215.6.2009

י.י.ח.חרש בע"מ,3.
הסתדרות הכללית מרחב חולון - אזור - אג"ח.

כלי רכב4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול6.

.72.7.2009

15.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1181/2009
. 216.6.2009
רווחת השקל3.

הסתדרות הכללית החדשה
כלי רכב4.
כלל העובדים5.
דמי חבר ודמי טיפול6.
.72.7.2009
16.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1182/2009

.216.6.2009

מרפאת שיניים ד"ר גרשנקרון מיכאל3.
הסתדרות הכללית מרחב 

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול6.

.72.7.2009

15.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1183/2009

.222.6.2009

תמיר יהושע שירותי רכב בע"מ,3.
הסתדרות הכללית מרחב חולון - אזור 

כלי רכב4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול6.

.72.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1184/2009

.222.6.2009

היכלי הפנינה בע"מ,3.
הסתדרות הכללית החדשה.

שירותי אוכל4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול6.

.72.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1185/2009

.223.6.2009

גן נופר אלבז ומזל3.
הסתדרות העובדים הכללית - מרחב חולון אזור.
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שירותי אוכל4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול6.

.72.7.2009

23.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1186/2009

.218.6.2009

מגן דוד אדום בישראל,3.
ועד עובדים ארצי

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

מענק חד פעמי6.

.716.7.2009

18.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1187/2009

.25.7.2009

סופרגז - חברה ישראלית להפצת גז בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

הפקת גז4.

כלל העובדים5.

צמצום והתייעלות 6.

.716.7.2009

5.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1188/2009

.21.6.2009

המועצה האזורית אלבטוף,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

צמצום והתייעלות6.

.716.7.2009

1.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1189/2009

.228.6.2009

1( ממשלת ישראל3.
2( שירותי בריאות כללית

3( הסתדרות מדיצנית הדסה
4( שלוש הערים הגדולות למעט ירושלים,

הסתדרות הרפואית בישראל
כלל הארגונים4.
כלל העובדים5.
תוספת למקצועות במדיקה אקוטית עפ"י פסק בוררות 6.

מיום 26.11.2008
.716.7.2009
28.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1190/2009

.212.5.2009

חברת החשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

ייצור חשמל4.

כאמור בנספח להסכם - 10 עובדים5.

פרישה מוקדמת6.

.716.7.2009

12.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1191/2009

.230.6.2009

אליאנס חברה לצמיגים )1992(,3.
הסתדרות החדשה / מרחב שומרון

תעשיית גומי4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.76.7.2009

30.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1192/2009

.228.6.2009

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

מענק חד פעמי בגובה 636%.

.76.7.2009

28.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1193/2009

.217.6.2009

ממשלת ישראל ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי,3.
הסתדרות החדשה.

כלל הענפים4.

כלל העובדים בשירות הציבורי5.

מענק חד פעמי בגין תקופה על חשבון הסכם מסגרת6.

.76.7.2009

17.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1194/2009

.217.6.2009

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים.

כלל הענפים.4.

עובדי ההוראה בשירות המדינה5.

הפחתת שכר באמצעות דחיית מועד לעדכון שכר6.

.76.7.2009

6.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1195/2009

.222.6.2009

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב ת"א יפו

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה )נספח מסגרת א'(6.

.76.7.2009

.81.6.2013 - 22.6.2009
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.1196/2009

.222.6.2009

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב ת"א יפו

שירותי בריאות4.

עובדים המסיימים עבודתם באתר הישן ולא יקלטו 5.
באתר החדש

הסכם פרישה )נספח מסגרת ג'(6.

.76.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1197/2009

.222.6.2009

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב ת"א יפו

שירותי בריאות4.

עובדים חדשים ועובדים הנקלטים בביה"ח החדש5.

הסכם בבית החולים החדש ותנאי העבודה  )נספח 6.
מסגרת ב'(

.76.7.2009

.81.6.2013 - 22.6.2009

.1198/2009

.216.6.2009

נשר מפעלי מלט - מפעל הרטוב,3.
הסתדרות העובדים, מו"פ במרחב ירושלים.

בנייה4.

עובדי נשר הרטוב5.

תנאי עבודה6.

.72.7.2009

.831.12.2010 - 1.4.2009

.1199/2009

.29.6.2009

בנק לאומי,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

2 עובדים זמניים5.

העסקה זמנית6.

.72.7.2009

9.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1200/2009

.29.6.2009

בנק לאומי למשכנתאות בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

5 עובדים זמניים5.

העסקה זמנית6.

.72.7.2009

9.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1201/2009

.29.6.2009

בנק לאומי למשכנתאות,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

28 עובדים זמניים5.

העסקה זמנית6.

.72.7.2009

9.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1202/2009

.210.6.2009

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים

הסתדרות המהנדסים
ועד טכנאים הנדסאים והמהנדסים

הובלה אווירית4.

הנדסאים, טכנאים ומהנדסים5.

התייעלות6.

.72.7.2009

.830.6.2011 - 1.1.2008

.1203/2009

.215.2.2009

החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בע"מ,3.
הסתדרות המעו"ף וועד ארצי של האוטומציה.

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

התייעלות ותנאי עבודה6.

.716.7.2009

15.2.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1204/2009

.212.5.2009

נשר מפעלי מלט - מפעל רמלה,3.
הסתדרות החדשה .

בנייה4.

כלל העובדים5.

הסכם בנושא השתתפות ההנהלה בנופש 62009.

.77.7.2009

12.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1205/2009

.224.5.2009

אולמי אצולת העמק בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותי אוכל4.

כלל העובדים5.

דמי חבר או דמי טיפול6.

.79.7.2009

24.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1206/2009

.218.6.2009
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כרמל אולפנים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

תעשיית גומי4.

כלל העובדים5.

שינויים זמניים בתנאי העסקה6.

.78.7.2009

18.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1207/2009

.210.6.2009

אלייד מערכות הנעה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

תעשיית מכונות4.

כלל העובדים5.

צמצום כוח אדם ופיטורי עובדים6.

.79.7.2009

10.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1208/2009

.29.6.2009

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

עובד 51.

המשך העסקה זמנית6.

.714.7.2009

9.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1209/2009

.231.5.2009

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

פקידים קבועים5.

תוספת דיון אישי 2009 שיעור 62.5%.

.714.7.2009

31.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1210/2009

.217.6.2009

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

23 עובדים אשר שמותיהם מצורפים להסכם בנספח.5.

העסקה זמנית6.

.714.7.2009

17.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1211/2009

.217.6.2009

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובדת אחת5.

העסקה זמנית בטלה6.

.714.7.2009

17.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1212/2009

.29.6.2009

שופרסל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה.

מסחר4.

כלל העובדים5.

תיקונים להסכם 6327/76.

.722.7.2009

22.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1213/2009

.25.7.2009

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל-אופ בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה.
תעשיית אלקטרוניקה4.
כלל העובדים5.
שינויים בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 2/12/99 שמספרו 6.

670/99
.714.7.2009
14.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1214/2009

.25.7.2009

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל-אופ בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה.
תעשיית אלקטרוניקה4.
כלל העובדים5.
הסכם להחזר דמי חבר באגודה מקצועית6.
.714.7.2009
1.1.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1215/2009

.25.7.2009

אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל-אופ בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה.
תעשיית אלקטרוניקה4.
כלל העובדים5.
תוספת שכר6.
.714.7.2009
5.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1216/2009

.222.6.2009

.3,Sanmina - SCI Systems - סנמינה
הסתדרות עובדי המתכת החשמל והאלקטרוניקה.
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תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

שינוי סעיף 7 להסכם מיום 65.4.2009.

.720.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1217/2009

.221.6.2009

.3,British Airways PLC בריטיש איירוייז
הסתדרות החדשה.

הובלה אווירית4.

כלל העובדים5.

צמצומים6.

.722.7.2009

21.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1218/2009

.222.6.2009

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים.

בנקאות4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.726.7.2009

22.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1219/2009

.27.4.2009

אלקטל - לוסנט ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המתכת החשמל 

והאלקטרוניקה / מרחב פתח תקווה
תעשיית מתכת4.
כאמור בנספח א'5.
פרישה מרצון חלף פיטורי צמצום6.
.720.7.2009
7.4.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1220/2009

.230.6.2009

נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ/רמלה,3.
הסתדרות החדשה.

בנייה4.

פנסיונרים5.

העסקת פנסיונרים במשרה חלקית6.

.722.7.2009

30.6.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1221/2009

.218.5.2009

יאה תעשיית אריזות אומנותיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה איגוד עובדי הדפוס

הוצאה לאור ודפוס4.

כלל העובדים5.

שעות נוספות6.

.722.7.2009

.830.9.2009 - 25.5.2009

.1222/2009

.22.7.2009

גלובוס - רשת בתי קולנוע בע"מ,3.
הסתדרות העובדים - איגוד האומנים ועובדי 

התקשורת
פעילויות פנאי4.
כלל העובדים שהחלו לעבוד לפני 51/6/09.
פיצוי בגין עיכובי שכר6.
.722.7.2009
2.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1223/2009

.21.9.2007

מגן דוד אדום בישראל,3.
הסתדרת הכללית

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בבתי הספר6.

.72.7.2009

1.9.2007 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1224/2009

.222.8.2008

מגן דוד אדום בישראל,3.
הסתדרת החדשה / הסתדרות הפקידים

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

הצטרפות הסכם מסגרת מיום 617.4.2008.

.72.7.2009

22.8.2008 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1225/2009

.214.5.2009

התעשייה האווירית לישראל בע"מ אלת"א מערכות 3.
בע"מ,

הסתדרות החדשה.
הובלה אווירית 4.
כלל העובדים5.
הנפקת אגרות חוב6.
.720.7.2009
14.5.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1226/2009

.27.7.2009

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות כפר הנוער 3.
"עיינות",

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
חטיבת עובדי מוסדות חינוך חקלאית ופנימתיים

חינוך4.
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כלל העובדים5.

תכנית הבראה6.

.727.7.2009

7.7.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1227/2009

.216.7.2009

רשות שדות התעופה בישראל,3.
הסתדרות האקדמאים - מח"ר

הובלה אווירית4.

סקטור האקדמאים5.

תוספות שכר6.

.728.7.2009

.830.6.2011 - 1.1.2008

.1228/2009

.218.3.2009

שרודר בע"מ,3.
הסתדרות הכללית החדשה מרחב ר"ג - בני ברק

כלי רכב4.

כלל העובדים5.

צימצומי עלויות6.

.728.7.2009

18.3.2009 - לתקופה בלתי מסויימת8.

י"ב באב התשס"ט )2 באוגוסט 2009(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 1223 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1355 עמ'  התשכ"ה,   ,1161
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ירושלים  ולבניה  לתכנון 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור, 

האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

רובינשטיין- הרב  רח'  פינת  יובל,  קרית  שכ'  ירושלים, 
חלקה  )לשעבר  בשלמותה   129 חלקה   ,30408 גוש  בורוכוב, 
של  בשטח  ציבורי;  לבניין  לשטח  המיועד   ,)30408 בגוש   6 
כ–728 מ"ר, הצבוע בצבע חום מתוחם בצבע חום כהה כמסומן 

בתשריט תכנית 1223 המאושרת.

העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' 4640 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,2705 עמ'  התשס"ד,   ,5292 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

אורך  קואורדינטות  שבין  השטח  א-טור,  שכ'  ירושלים, 
החדשה(,  ישראל  ברשת   223.546-223.462(  173.546-173.462
 632.031-631.977(  132.031-131.977 רוחב  וקואורדינטות 
 ברשת ישראל החדשה(, המיועד לשטח לבניין ציבורי, בשטח 
כהה  חום  בצבע  מתוחם  חום  בצבע  הצבוע  מ"ר  כ–2,424  של 

כמסומן בתשריט תכנית 4640 המאושרת.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק תשריט התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  זכאי  בדבר  מעוניין  וכל  ירושלים, 

הרגילות.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

ניר ברקת  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  חפ/1811  מס' 
מוסרת   ,958 עמ'  התשנ"ט,   ,4706 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 11188 -

חלקי 
חלקות

שטח חלקה 
רשומה 

במ"ר

סך הכל הפקעה לפי ח"פ 1811
הפקעה 
באחוזים במ"רסיווג

1,05012.33דרך28518

1601.87שביל

8239.66שצ"פ

60512.53דרך34827

49510.25שצ"פ

73813.07דרך45644

1,33323.62שצ"פ

1,04637.40דרך52797

1003.57שביל

78027.89שצ"פ

חיפה,  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג באב התשס"ט )13 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  חד/765 
בזה  מוסרת   ,2884 עמ'  התשמ"ד,   ,3075 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 10037, ח"ח 493, שטח ההפקעה: 676 מ"ר.

חדרה,  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באב התשס"ט )18 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  חד/813 
בזה  מוסרת   ,3301 עמ'  התשנ"ב,   ,4007 הפרסומים  בילקוט 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה(,   - )להלן  חדרה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7727, חלקות 131, 145, 146, 148.

חדרה,  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  - התכנית(, שהודעה  )להלן  כס/15/1 
בזה  מוסרת   ,1829 עמ'  התשמ"ג,   ,2918 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
לוועדה,  לשלוח  נדרש  כך,  על  פיצוי  לקבל  ורוצה  האמורה 
הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  בתוך  לנכסים,  המחלקה  לידי 
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו  זו ברשומות, הרצאה על 
את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות  בצירוף  האמורה,  בקרקע 
והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי  ישנו,  אם  הרישום,  פרטי 
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום 

הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 

ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 
המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

חלקהגוש
שטח החלקה

ייעודבמ"ר

שב"צ + דרך761911,202

שב"צ + דרך211,827

שב"צ7602403,379

שב"צ412,524

שב"צ422,591

שב"צ441,602

שב"צ163294

שב"צ213817

שב"צ2161,347

שב"צ + שצ"פ2263,793

שב"צ2272,218

שטח ההפקעה של כל חלקה - בשלמות.

כפר  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
סבא, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כפר סבא  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  - התכנית(, שהודעה  )להלן  כס/15/1 
בזה  מוסרת   ,1829 עמ'  התשמ"ג,   ,2918 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
לוועדה,  לשלוח  נדרש  כך,  על  פיצוי  לקבל  ורוצה  האמורה 
הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  בתוך  לנכסים,  המחלקה  לידי 
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו  זו ברשומות, הרצאה על 
את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות  בצירוף  האמורה,  בקרקע 
והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי  ישנו,  אם  הרישום,  פרטי 
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום 

הנתבע בכל סעיף וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

  גוש 7602 -

חלקה
שטח החלקה

     ייעודבמ"ר

שב"צ + שצ"פ71,266

שצ"פ885

שצ"פ24495

שצ"פ2684

שצ"פ271,186

שצ"פ239755

שצ"פ253209

שב"צ + שצ"פ2551,488

שב"צ + שצ"פ2571,274

שצ"פ2621,536

שצ"פ2642,299

שטח ההפקעה של כל חלקה - בשלמות.

כפר  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
סבא, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באב התשס"ט )19 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כפר סבא  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה,   התכנון 
פורסמה  אישורה  בדבר  - התכנית(, שהודעה  )להלן  רח/2110 
בזה  מוסרת   ,1492 עמ'  התשס"ד,   ,5261 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 

או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3654, חלקה 17.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

כ"א באב התשס"ט )11 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
גז/27/525א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3425 עמ'  התשס"ג,   ,5205 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה עמק לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר 

רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 6258, ח"ח 84, מגרש 801; גוש 6258, ח"ח 6, 8, 49, 84, 
מגרשים 210, 211; גוש 6256, ח"ח 33, 36, מגרשים 210, 211; סך 

כל השטח: 18,823.86 מ"ר.

הייעוד: שטח לצורכי ציבור.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  חב"ד,  בכפר  לוד  עמק  ולבניה 

בשעות העבודה הרגילות.

ל' באב התשס"ט )20 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

משה מנשה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק לוד  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה,   התכנון 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ג/2319 
בזה  מוסרת   ,1627 עמ'  התשל"ח,   ,2431 הפרסומים  בילקוט 
)להלן - הוועדה(,  ולבניה כרמיאל  הוועדה המקומית לתכנון 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
בגלל  כי  סבורה  והוועדה  ציבור,  לצורכי  לחלוטין  לוועדה 
פיצויים  או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  של  הוראותיו 

מופחתים עשויים להשתלם בעד אותה קרקע.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, בין מכוח זכות ובין מנימוק 
מופחתים,  פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל  שייגרם 
הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  בתוך  לוועדה,  לשלוח  נדרש 
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו  זו ברשומות, הרצאה על 
את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות  בצירוף  האמורה,  בקרקע 
והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי  ישנו,  אם  הרישום,  פרטי 
המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום 
הנתבע בכל סעיף וסעיף; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם 
ראיות   - מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל 

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 18988, ח"ח 258, מס' מגרש בתב"ע ג/2319; גוש 18987, 
ההפקעה:  שטח  כל  סך  ג/2319;  בתב"ע  מגרש  מס'   ,136  ח"ח 

4,000 מ"ר; ייעוד הקרקע: שטח למבנה ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה כרמיאל, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כרמיאל  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה,   התכנון 
4/מק/2163 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,292 עמ'  התשס"ט,   ,5864 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  ולבניה אשקלון  לתכנון  הוועדה המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור, וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו 
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות 
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי 
רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים 

שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

אשקלון, כביש מס' 5, אזור תעשיה צפוני.

גוש 1217, חלקות 97, 98, 99, 100, ח"ח 101, 102; גוש 1219, 
ח"ח 99, 100, 101, 102, 105, 119, 137; גוש 1221, ח"ח 40, 41, 42, 

43, 44; הייעוד: דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית אשקלון, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז באב התשס"ט )17 באוגוסט 2009(
)חמ 3-2(

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשקלון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לסעיף 14 לפקודת הקרקעות 
בזה  מוסרת  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון, הודעה כי היא 
חוזרת בה מכוונתה להפקיע את הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה, 
 ,4132 הפרסומים  בילקוט  טב/66,  מס'  מפורטת  תכנית  לעניין 

התשנ"ג, עמ' 3834.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

גוש 11385, ח"ח 51.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  טבעון,  קרית  ולבניה 

העבודה הרגילות.

ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(
)חמ 3-3(

דוד אריאלי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית טבעון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה  )להלן  מס' פת/5/1244א, 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4309, התשנ"ה, עמ' 3448, מצהירה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,3464 עמ'  התשנ"ח,   ,4641 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

תוספת

מ"ר   4,508 של  בשטח   ,21 ח"ח   ,6362 גוש   - תקוה  פתח 
מ"ר  ו–3,964  משולבת  לדרך  מ"ר   110 לשצ"פ,  מ"ר   25 לשב"צ, 

לדרך; ח"ח 22 בשטח של 35 מ"ר לדרך משולבת.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  תקוה,  פתח 

הרגילות.

ז' באלול התשס"ט )27 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  פת/15/1209  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 2658, התשמ"א, עמ' 13, מצהירה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 

אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,983 עמ'  התשס"ז,   ,5609 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

תוספת

פתח תקוה - גוש 6403, ח"ח 33, בשטח של 49 מ"ר לדרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  תקוה,  פתח 

הרגילות.

כ"ח באב התשס"ט )18 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  גז/במ/199  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3992, התשנ"ב, עמ' 2713, מצהירה 
)להלן - הוועדה(,  גזר  ולבניה  בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3262 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  גזר  האזורית  המועצה  של  והמוחלט 

ברשומות.

תוספת

גוש 4774 )לשעבר גוש 4386(, חלקה 168 )לשעבר חלקה 12(; 
שטח החלקה להפקעה: בשלמות; הייעוד: אזור לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באב התשס"ט )19 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גזר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית משמ/63)גז( )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,829 עמ'  התשמ"ח,   ,3527
לתכנון ולבניה עמק לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הקרקע  כי   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת 
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 
3587, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית 

עמק לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6387, ח"ח 47 )לשעבר גוש 6254, ח"ח 165(, בשטח כולל 
של 475 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  חב"ד,  בכפר  לוד  עמק  ולבניה 

בשעות העבודה הרגילות.

ל' באב התשס"ט )20 באוגוסט 2009(
)חמ 3-4(

משה מנשה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק לוד  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור( 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 4182, התשנ"ד, עמ' 
1518, בתוספת, בגוש 11385, במקום ח"ח "51-48", צריך להיות 

"48 עד 50".

)חמ 3-4(

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבניה 

מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/3362ג".  )1(

תל  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ארזה, רח' פנינה 5, קואורדינטה X: 220.360, קואורדינטה 

Y: 633.625; גוש 30079 מוסדר, חלקה 46 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור מגורים   
להלן:  כמפורט  בינוי  קביעת  ב(  ג';  מגורים  לאזור   מיוחד 
1( קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות א', ב', ג', ו–ד', לשם 
בינוי  לנספח  בהתאם  בהן,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
יחידת  כל  שטח  כי  בזה  מודגש   )2 בשטח;  לקיים  ובהתאם 
 דיור לא עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; 
ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל–825.11 מ"ר )מתוכם 
שירות(;  שטחי  מ"ר  ו–153.20  עיקריים  שטחים  מ"ר   671.91 
כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ה( 
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ו( 

בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מבנים ואלמנטים להריסה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/10969".  )2(

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;618.000  :Y קואורדינטה   ,219.050  :X קואורדינטה  צפפא, 

גוש 30280; גוש 30280 שומה ירדני, חלקה 52 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע מאזור מגורים    
5 ומאזור גרעין וכפר למגורים א', וממעבר ציבורי להולכי רגל 
לשביל; ב( חלוקת חלקה 52 בגוש 30280 לתאי שטח חדשים 
בהסכמת כל הבעלים; ג( קביעת בינוי להקמת בנייני מגורים 
לנספח  בהתאם  בתכנית,  למגורים  המיועדים  השטח  בתאי 
מספר  קביעת  ה(  כאמור;  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ד(  בינוי; 
המיועדים  השטח  מתאי  אחד  בכל  המרבי  הדיור  יחידות 
תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ו(  בתכנית;  למגורים 
למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין בניין/מבנה/
גדר/מדרגות להריסה; ח( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12688".  )3(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
.Y:218/350 קואורדינטה ,X:627/350 שרפאת, קואורדינטה

מאזור  קרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
בינוי,  בהוראות  שינוי  ב(  א;  למגורים  מיוחד   5 מגורים 
 ;4552 בתכנית  המאושרים  בניה  בזכויות  שינוי   בלא 
ג( הגדלת מס' קומות מ–2 קומות מעל קומת קרקע ל–3 קומות 
 מעל קומת קרקע; ד( קביעת שלבי ביצוע לבניה, כאמור; 
ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 
קביעת  ז(  להריסה;  מבנה  בגין  הוראות  קביעת  ו(  בשטח; 

הוראות בגין עצים לשימור.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12972".  )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רוממה,   
 ,Y:219.060  - מזרח  מערב  קואורדינטה   ;26 המ"ג  רח' 
מוסדר,   30235 גוש   ;X:633.465  - דרום  צפון  קואורדינטה 

חלקה 127 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור   
קומות  בכל  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ג';  מגורים 
בהתאם  הקיימות,  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  הבניין 
לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. מודגש בזה כי שטח 
כל יחידת דיור לא עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת קווי בניין 
וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת  ד(  כאמור;  לבניה, 
עיקריים  שטחים  מ"ר   2,735.51 )מתוכם  מ"ר   ל–3,002.95 
ו–267.44 מ"ר שטחי שירות; ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת 
תוספות הבניה, כאמור(; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
בגין  הוראות  קביעת  ז(  בשטח;  בניה  היתר  למתן  תנאים 

גדרות ומדרגות להריסה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.

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

שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/10977", שינוי לתכניות 1721, 1721א.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אורך  קואורדינטות  שבין  השטח   ,19 גדי  עין  רח'  תלפיות, 
 ;628.950-628.900 רוחב  קואורדינטות  לבין   221.250-221.175

גוש 30114, חלקה 31.

מטרת התכנית: א( שינוי בקווי בניין מאושרים ללא תוספת 
בזכויות בניה מאושרות בשטח; ב( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
תנאים למתן היתר בניה בשטח; ג( קביעת הוראות בגין גדרות, 
בגין איחוד  ד( קביעת הוראות  וסככה להריסה;  מבנה אשפה 

וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5594, התשס"ז, עמ' 488.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מפורטת מס' מי/מק/319/א/1", 

שינוי לתכניות מי/319, מי/319/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת שורש שואבה 
- גוש 29706, חלקה 7 בשלמותה.

מטרת התכנית: קביעת בינוי חדש בתחום תחנת הדלק פז 
שבצומת שואבה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
ד"נ  העזר,  אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-9900947 טל'  שמשון, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200.

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

שעליהן היא מסתמכת.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תא/ מס'  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

מק/3845", רח' אמזלג 22, שינוי לתכנית 2277.

שכ'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נווה צדק, רח' אמזלג 22 - גוש 6929 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 

165 בשלמותה.

המגורים  בחלקת  הבינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
 10 בן  מגורים  מבנה  להקמת  צדק,  נווה  שכ'   ,22 אמזלג  ברח' 
קומות   3 עד  בגובה  לשימור,  במבנה  כולל  היותר,  לכל  יח"ד 
תכנית  לפי  הבניה  זכויות  היקף  את  לשנות  בלי  גג,  ועליית 
מאושרת, על ידי: א( הגדלת מספר יחידות הדיור, ללא הגדלת 
סך כל השטחים למטרות עיקריות, תוספת עד 2 יח"ד נוסף ל–8 
שינוי של  ב(   ;2277 מס'  תכנית מאושרת  לפי  יח"ד מאושרות, 
אחת  קומה  תוספת  אדריכליים,  ובינוי  עיצוב  בדבר  הוראות 
מעל  בניה  תוספת   .2277 מס'  מאושרת  בתכנית  לקבוע  מעבר 
מבנה לשימור, בהיקף מוגבל ובקו מיתאר מרבי המתואר בנספח 
שינוי  מרתפים:  בדבר  "ע"  תכנית  הוראות  של  שינוי  הבינוי. 
גובה קומת מרתף, התרת בניית מרתף עד גבול המגרש, למעט 
בדופן הדרומית הגובלת בתוואי המסילה; ג( שינוי לקווי בניין; 
 3.15 קו הבניין העילי בחזית הפונה אל תוואי המסילה יהיה 
מ', בהתאם לקו המבנים הקיימים בחזית זו. קו בניין צדי ימני 
לקונטור המבנה לשימור הקיים;  מ', בהתאם  ל–5.2  מ'   4.2 בין 
ד( שינוי בהתאם לכך של תכנית 2277, אשר הודעה בדבר מתן 
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 3940, מיום 7.11.1991, ושל 
תכנית "ע" מרתפים, אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה 

בילקוט הפרסומים 3275, מיום 28.11.1985.

תשלום,  בלא  התכנית  בשינוי  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בימים  אביב,  תל   ,68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי 
מעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מס' תא/מק/3831", מתחם הרב קוק.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, רח' הירקון   
31-29 - גוש 6916 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 4, 35-33, 121, 
122 בשלמותן; גבולות התכנית: ממזרח - רח' הירקון, מצפון 
- רח' הרב קוק, מדרום - רח' אהרונסון, ממערב - חלקה 120 

בגוש 6916.

מטרת התכנית: שינוי ושיפור הבינוי המוצע לפי תכניות   
תא/2406 ו–תא/2406א.
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 ;1 במגרש  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי הוראות של תכניות תא/2406 ו–תא/2406א במגרש 
1 בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי; ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה 
בתכניות  המותרים  הבניה  שטחי  במסגרת  הקומות   בין 
שטחי  העברת  תותר  מגורים.  בייעוד  תא/2406א  תא/2406, 
תוספת  תותר  ד(  הקרקע;  מעל  אל  תת–קרקעיים  שירות 
קומות מרתף בהתאם לתכנית ע-1 - מרתפים; ה( בהתאם 
תותר  לעיל  שהוגדר  כפי  המותרות  הבניה  זכויות  לסך 
תוספת של עד 3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת, לא 

כולל קומת גג טכנית למיתקנים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5947, התשס"ט, עמ' 3590.

"תכנית מס' תא/מק/3836", איחוד וחלוקה, קאנטרי קלאב.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, מתחם   
קאנטרי קלאב בצומת גלילות, רח' יוניצ'מן - גוש 7224 מוסדר, 

חלק מהגוש, חלקות 4-1 בשלמותן.

חדשה  וחלוקה  איחוד  תכנית  אישור  התכנית:  מטרת   
 2566 תכנית  של  13ב,  סעיף  לפי  הבעלים,  בהסכמת 

המאושרת.

עיקרי הוראות התכנית: א( ביצוע איחוד וחלוקה בהסכמת   
המקרקעין;  רשם  בלשכת  הקצאות  לוח  ורישום   הבעלים 
ב( חלוקת מגרש 8 )המיועד למסחר, משרדים, בידור ונופש( 
ל–2 מגרשים 8Aו–8B; ג( שינוי חלוקת מספר יחידות הדיור 
הדיור  יחידות  כל  בסך  שינוי  ללא  המגורים,  מגרשי  בין 

ובסך זכויות הבניה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5943, התשס"ט, עמ' 3471.

ההנדסה,  מינהל  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
שד' בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דורון ספיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מאא/9/א,  מפורטות  לתכניות  שינוי  מאא/מק/1099",  מס' 

מאא/518, תרש"צ/3/55/17.

שכ'  יהודה,  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הראשונים, רח' בן פורת )ההגנה( 27 - גוש 7210, ח"ח 133, 148.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה: שטח חלקה 148 יוגדל 
 133 133. שטח חלקה  מ"ר על חשבון חלקה  ל–472  מ"ר  מ–423 
יוקטן מ–374 מ"ר ל–325 מ"ר; ב( קווי בניין: 1( חלקה מס' 148: קו 
בניין קדמי ללא שינוי, קו בניין אחורי 3 מ' במקום 4 מ', קו בניין 
צדי מזרחי כמסומן בתשריט במקום 3 מ', קו בניין צדי מערבי 
כמסומן בתשריט במקום 3 מ'; 2( חלקה מס' 133: קו בניין קדמי 
וצדי מערבי - ללא שינוי. קו בניין אחורי וצדי מזרחי כמסומן 

בתשריט; ג( זכויות בניה לא ישונו עקב תכנית זו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.8.2008 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ח, עמ' 4950.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור, וכן במשרדי הוועדה המחוזית 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלומית דוטן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
בב/105/ב,  בב/105/א,  מיתאר  לתכניות  שינוי  בב/מק/3096", 

בב/מק/105/אגפים, ולתכנית בב/158.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' סוקולוב 58 
- גוש 6122, חלקה 1364.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל של 
120 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 

.03-5776579

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/3057", שינוי לתכניות   )1(
ולתכנית  ולתכנית בב/185,  מיתאר בב/105/א, בב/105/ב, 

מיתאר מקומית בב/מק/105/אגפים.

רבי  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
עקיבא 114 - גוש 6122, חלקה 1153.

יח"ד קיימות עד לשטח כולל  מטרת התכנית: א( הרחבת   
המותרים;  הבניין  בקווי  שינוי  ללא  ליח"ד,  מ"ר   120  של 
ובלא  הבניין,  מתווה  מקו  נסיגות  ללא  גג  חדרי  בניית  ב( 

תוספת שטח.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.5.2008 ובילקוט הפרסומים 5835, התשס"ח.

"תכנית מיתאר מקומית מס' בב/מק/3083", שינוי לתכניות   )2(
בב/105/א, בב/105/ב, בב/158/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 6195,   
חלקה 554.
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מטרת התכנית: א( תוספת 4 יח"ד מעבר ל–8 יח"ד המותרות,   
סך הכל 12 יח"ד בקומות א'-ג', ללא תוספת שטח עיקרי; 
תוספת  ג(  עיקרי;  שטח  תוספת  ללא  ג',  קומה  תוספת  ב( 

שטחים שניתן לאשר בדרך של הקלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5936, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, ובמשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הרצליה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מק/2173", 

שינוי לתכניות 1753, 410/א, מק/2071, כפיפות לתכנית 2134.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר שמריהו - גוש 6674, 
חלקות 97-90, 105, 145-133 בשלמותן, ח"ח 100.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי לחלקות משני צידי 
רח' האורנים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין, ללא שינוי 
ייעוד  הגדרת  אופן  שינוי  ב(  בשטח;  מאושרות  בניה  בזכויות 

מאזור חקלאי ב' למגורים ביישוב כפרי )לפי מבא"ת(.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית 
רח'   ,13 חדר  עיר,  תכנון  מחלקת  הרצליה,  ולבניה   לתכנון 
סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות 
12.00-9.00, ביום ב', בשעות 18.00-16.00. כל הרואה את עצמו 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה 

המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח' סוקולוב 22, הרצליה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
יעל גרמן  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הרצליה  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

חד/מק/988ו", שינוי לתכנית חד/988.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10049, 
חלקה 308 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( קביעת תכנית בינוי; ג( הוראות תכנית 
חד/מק/988ה ימשיכו לחול, למעט שינוי הבינוי, העמדת יחידת 

הדיור ומיקום הקיר האקוסטי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5843, התשס"ט, עמ' 4506.

המקומית  הוועדה  במשרדיד  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה זבולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה מופקדת "תכנית מס' זב/מק/231", שינוי קווי בניין, שינוי 

לתכנית זב/97/ז, תכנית המיתאר של כפר איבטין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר איבטין - גוש 12380, 
חלקה 138.

בתשריט  המסומן  לפי  בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת 
התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  זבולון,   ,30030 המכבי  כפר  דואר  זבולון,  ולבניה   לתכנון 

.04-8478111

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' זב/מק/219", 
שינוי קו בניין אחורי, חלק מחלקה 2 בגוש 10465 בנופית, שינוי 

לתכנית זב/במ/94, תכנית מיתאר של נופית ב'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נופית - גוש 10465, 
ח"ח 2.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי מ–5 מ' ל–0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.12.2007 ובילקוט הפרסומים 5763, התשס"ח, עמ' 1408.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  זבולון,  ולבניה  לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זבולון  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

חכ/מק/17/ו/א", שינוי לתכניות חכ/17/א, חכ/17/ו, משח/18.

 - כרמל  עין  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 11772, חלקות 18-13 בשלמותן; גוש 11773, חלקות 4, 12 

בשלמותן.

של  המאושרת  המיתאר  תכנית  עדכון  התכנית:  מטרת 
קווי  שינוי  ב(  למגרשים;  חלוקה  א(  ידי:  על  כרמל,  עין  קיבוץ 
בניין; ג( שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ד( שינוי 
חלוקת שטחי בניה מותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך 
מגרשים  קביעת  ה(  בתכנית;  לבניה  הכולל המותר  כל השטח 

וזכויות בניה לבניית יחידות דיור קטנות בקיבוץ.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2936.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-8633448 15א', חיפה, טל'  פלי"ם 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' ש/מק/1360", שינוי 

לתכנית ש/498, כפיפות לתכנית תמא3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה, רח' הבוסתן 
- גוש 10172, ח"ח 14, 15.

מטרת התכנית: הרחבת תוואי דרך מאושרת, ויצירת סובה 
כחלק מהסדרי התנועה שבוצעו לצורך ניתוק החיבור בין רח' 

הבוסתן לרח' המסילה.

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

הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק/1361", 

שינוי לתכניות ש/11, ש/351.

רח'  יעקב,  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העליה - גוש 11307, חלקה 55 בשלמותה, ח"ח 57.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' ש/מק/1214", 

הקטנת קו בניין, משק 68, גבעת עדה, שינוי לתכנית ש/95.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת עדה, רח' ח"י 
- גוש 12106, ח"ח 14.

 מטרת התכנית: א( הקטנת קו בניין למבנים קיימים בלבד; 
ב( ניוד שטחי בניה מעיקרי לשירות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.8.2007 ובילקוט הפרסומים 5709, התשס"ז, עמ' 4111.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  יעקב,  זכרון  רח' המייסדים 52,  ולבניה שומרון,  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 
חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי קירמאיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שומרון  
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מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק/9/1304", שינוי 

לתכנית הר/1304.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הפרדס ורח' קיבוץ דליה - גוש 6442, חלקה 14; מגרש 80.

מטרת התכנית: א( שינוי של הוראות בדבר עיצוב ובינוי 
אדריכליים; ב( הגדלת מספר יחידות הדיור, בלא הגדלת סך כל 

השטחים למטרות עיקריות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, רח' בני ברית 7, )קומה ב'(, 
הוד השרון 45265, טל' 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' יד/מק/5052", שינוי לתכניות ממ/865,   )1(
יד/מק/5001,  יד/מק/5000,  לתכניות  בהתאם  ממ/865/ב, 

תמא/4/2, תרשצ/3/42/10.

רח'  יהוד-מונוסון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שבזי 18 - גוש 6711, חלקה 481 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין במגרש לבניה הקיימת בלבד   
בחזית המגרש ל–0.00 מ' במקום 5 מ', ובקו בניין צדי מערבי 
ל–0.30 מ' במקום 4 מ' באזור המסומן בתשריט; ב( תוספת 
 קומות - 5 קומות במקום 3 קומות לפי תקנות סטיה ניכרת;
ג( הגדלת זכויות הבניה - 6% בהקלה + 2.5% לכל קומה 

+ 5% בגין מעלית לפי תקנות סטיה ניכרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5872, התשס"ט, עמ' 572.

לתכניות  כפיפות  יד/מק/5054",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2( 
ממ/19/865,  יד/מק/5001,  יד/2/10004,  יד/1/10004, 

ממ/865, ממ/865/א, תמא/2/4.

רח'  יהוד-מונוסון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ברסימנטוב 55 - גוש 6694, ח"ח 72, 244.

מטרת התכנית: א( איחוד של מגרש 4 עם מגרש 6, וקביעת    
מגרש אחד שמספרו 8 )מגורים ב'(; ב( קביעת 4 יח"ד על 
שירות  שטחי  הוספת  ג(  חלוקה;  ללא  מבנים  ב–2  מגרש 
ליחידות הדיור הנוספות וסימון מבנים להריסה; ד( מרחק 
 בין המבנים 6 מ'; ה( מתן זיקת הנאה לדרך ליח"ד ג' ו–ד' 

ו( הגדלת אחוזי הבניה ל–66% במקום 60%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3858.

לתכניות  שינוי  יד/מק/5058",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
יד/2/10004,  לתכניות  כפיפות  ממ/865/א,  ממ/865, 
תמא/2/4,  ממ/934/1/א,  יד/מק/5001,  יד/מק/2113, 

תרשצ/3/42/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד-מונוסון - גוש   
6727, ח"ח 71.

חלוקה,  בלא  בחלקה  יח"ד   4 קביעת  א(  התכנית:  מטרת   
וסימון  הנוספות  הדיור  ליחידות  שירות  שטחי  הוספת 
במקום  ל–66%  הבניה  אחוזי  הגדלת  ב(  להריסה;  מבנים 
60%; ג( מרחק בין מבנים מינימום 8 מ'; ד( זיקת הנאה לדרך 

ליח"ד ג'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3858.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
ובמשרדי  יהוד,   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי בן דוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יהוד  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  סבא  כפר  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' כס/מק/25/1/מו".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' המסגר 10 
- גוש 7619, חלקות 113, 116 בשלמותן.

"הצרחת" שטח של דרך בשטח לתעשיה  מטרת התכנית: 
כדי ליצור מגרש רגולרי יותר.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בחלקות  אפס  לקו  ואפשרות  בניין  קווי  קביעת  ב(  בעלים; 

גובלות, בהסכמת בעלים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .09-7649177 טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' מד/
מק/203/177", שינוי לתכניות מיתאר מקומיות מר/מק/35/177, 

מר/מק/74/177.

 ,2 ספיר  רח'  רעות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטות ציר X: 201,250, ציר Y: 643,750; גוש 5298, חלקה 149.

מטרת התכנית: הגבהת והרחבת סככת חניה, על ידי: א( שינוי 
מ'  ל–4.10+  מ–2.70+  חניה  לסככת  מכסימלי  גובה  בדבר  הוראות 

ברוטו; ב( שינוי אופן חלוקת שטחי שירות לפי שימושים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5908, התשס"ט, עמ' 2076.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מודיעין, רח' תלתן 1, מודיעין, טל' 08-9726052, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
ב',  א',  בימים  קהל:  קבלת  שעות  לקהל,  פתוחים  האמורים 

בשעות: 13.00-8.30, וביום ד' בשעות 17.00-13.00.

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מקומית מס' מד/
 מק/207/177", שינוי לתכניות מיתאר מקומיות גז/מד/במ/4/177, 

מר/מק/74/177.

רעות,  מודיעין,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 ,643.500  :Y ציר   ,202.320 :X ציר  - קואורדינטות  לילך 31;   רח'  

גוש 5293, חלקה 16.

התאמה  לצורך  בינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
המותר  העיקרי  השטח  כל  סך  הגדלת  א(  ידי:  על  נכה,  למגורי 
ל–180 מ"ר, שינוי לסעיף 15.4.4 בתכנית   בקומה אחת מ–130 מ"ר 
שינוי  מ"ר,  ל–264  מ"ר  מ–224  תכסית  הגדלת  ב(  מר/מק/74/177; 

לסעיף 15.4.5 בתכנית מר/מק/74/177.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט, עמ' 4074.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מודיעין, רח' תלתן 1, מודיעין, טל' 08-9726052,  וכן במשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל' 
שעות  מודיעין,  עיריית  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בשעות  ד'  וביום   ,13.00-8.30 בשעות:  ב',  א',  בימים  קהל:  קבלת 

.17.00-13.00

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  נת/מק/37/750",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכניות נת/7/400, נת/750.

 ,8006 גוש   - נתניה  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
ח"ח 13; גוש 9901, חלקה 9 בשלמותה; גבולות התכנית: מצפון 
- רח' הרטום, ממזרח - רח' החרמון, ממערב - רח' האורזים; 

מגרש 310 בשלמותו מתכנית 750.

יח"ד;  ל–90  יח"ד  מ–89  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  מטרת 
ב( שינוי לבינוי; ג( תוספת קומות מקוטג'ים מרתף + 3 קומות, 
ובבתים משותפים מרתף + 4 קומות על עמודים לבניה רוויה 

- מרתף + 7 קומות על עמודים חלקית וגג חלקי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
אזור התעשיה   ,6 רח' הצורן  נתניה,  ולבניה  המקומית לתכנון 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רצ/מק/1/1/ז/3",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1/ז.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, התכנית   
חלה על כל אזורי ג' וד' לסוגיהם.

מתכנית  הבינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לצורך  )מרפסות(  גזוזטראות  בניית  בדבר  רצ/1/1/ז/3 

התאמתן לתקנות התכנון והבניה.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/5/12/43",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/12/43.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
פישלזון 10, רמב"ם - גוש 3929, חלקות 833, 834 בשלמותן, 

ח"ח 233.

מטרת התכנית: א( הגדלת זכויות הבניה המותרות בהקלה   
ל–156% )140% + 6% תכנון + 5% מעלית + 5% תוספת 2 
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קומות(; ב( הגדלת מס' יחידות הדיור מ–8 יח"ד ל–14 יח"ד; 
בקומת  מסחר  קומת  וביטול  מגורים  קומות   4 תוספת  ג( 
הקרקע; ד( הסדרת הגישה והחניה במגרש, תוך כדי רישום 
את  הכולל  מנחה  בינוי  נספח  הסדרת  ה(  הנאה;  זיקת 

החלקות הגובלות; ו( שינוי קווי בניין.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/11/18/11/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/1/1, רצ/18/11/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
לאה רבין 78 - גוש 3927, חלקה 235 בשלמותה.

בניה  באחוזי  שינוי  בלא  יח"ד  תוספת  התכנית:  מטרת   
לצורך התאמת הבינוי בין שני חלקי המגרש.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רצ/

מק/7/18/11/1", שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/18/11/1/ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' זכרון 
שרה 11, משולש ז'בוטינסקי - גוש 3927, חלקה 188 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2458.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9547577 טל' 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,   מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/
מק/11/1007", שינוי לתכניות רח/1007, רח/2000/ב/1, כפיפות 

לתכניות רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' מששוילי 
מנחם פינת רח' טשרנחובסקי - גוש 4536, חלקה 54 בשלמותה.

התכנית  בתחום  יח"ד  מספר  הגדלת  א(  התכנית:   מטרת 
מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד לחלקה; ב( שינוי בקווי בניין - קו בניין קדמי 
לרח' טשרנחובסקי מ–5 מ' ל–3 מ', וקו בניין צדדי מ–4 מ' ל–3 מ', 
טשרנחובסקי  רח'  לכיוון  מ',  ל–0  מ'  מ–5  למרתף  בניין  בקו   שינוי 
מ–4 מ' ל–0 מ' לכיוון דרום מערב; ג( שאר זכויות והוראות הבניה 
יהיו ללא שינוי; ד( תוספת יחידות דיור בלא תוספת אחוזי בניה, 

ושינוי בקווי הבניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3595.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 03-9392293, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמלה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' לה/מק/3/2/200", כפיפות 

לתכניות לה/מק/1/2/200, לה/מק/2/2/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, רח' ההסתדרות 
בצפון, רח' א.ס. לוי בדרום - גוש 4354, ח"ח 23, 33, 79, 84, 85; 

גוש 5809, ח"ח 43.

מגרש  בין  עופר,  בפארק  שטחים  החלפת  התכנית:  מטרת 
ומוסדות  למבנים  המיועד  שטח  לבין  ונופש  לספורט  המיועד 

ציבור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .08-9771564 טל'  רמלה,   ,1 הגיבור  שמשון  רח'  רמלה,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 84, רמלה, טל' 08-9270170.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יואל לביא  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה רמלה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
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חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/42/2", 
שינוי לתכניות מקומיות חש/3/2, חש4/2, חש/11/10, חש/10/10, 

חש/11/10, חש/15/10, משמ/47.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש 
8042, חלקה 56; שטח התכנית: 9,923 מ"ר.

מטרת התכנית: א( העברת זכויות בניה ממבנה מגורים של 
בן ממשיך למבנה מגורים של בעל המשק, בלא שינוי בסך כל 
ואיכות  בריאות  תנאי  להבטחת  הוראות  קביעת  ב(  הזכויות; 
בריכת  לתפעול  הנחיות  ג(  הפרטית;  השחיה  לבריכת  סביבה 

השחיה, מניעת הפרעות סביבתיות ועמידה בתנאי תברואה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,60990 שפיים  קיבוץ  השרון,  חוף  ולבניה  לתכנון   המקומית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-9596505 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת

בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, 
"תכנית  הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
ממ/3087,  לתכניות  שינוי  ממ/מק/1/3172",  מס'  מפורטת 

ממ/950.

גוש   - שמואל  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6392, חלקה 16.

משטח   16 מחלקה  חלק  של  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
חקלאי לשטח המיועד לתחנת דלק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5906, התשס"ט, עמ' 1971.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 
03-9302051, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז, 
רשאי לעיין בה בימים א', ג', ה, בשעות: 12.00-8.00, שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

גיא קב–ונקי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שורקות מופקדת "תכנית מפורטת מס' בר/מק/4/7/256", 

שינוי לתכנית בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 5923, 
חלקה 89 בשלמותה, ח"ח 94.

חינוכי  מוסד  קרקע של  מייעוד  שינוי  א(  מטרת התכנית: 
קרקע  ייעוד  שינוי  ב(  ציבור;  ולמוסדות  למבנים  א2'  למגורים 
 ממגורים ב' )במצב מאושר( למבנים ולמוסדות ציבור לחינוך; 
ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה, בלי לשנות את השטח המותר 
קיים  חינוכי  למוסד  ממגרש  זכויות  העברת  ידי  על  לבניה, 
)מגרש 342 במצב מאושר(, למגרש מגורים א2 )תא שטח 1 במצב 
מוצע(; ד( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט; ה( איחוד 

וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים.

ובשעות בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע, מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים   שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,08-9412991 טל'   ,60948 ברנר  גבעת  דואר  שורקות,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9412714
שד'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמי יפרח  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שורקות  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' עח/
מק/27/131", שינוי לתכנית משמ/7)עח(, כפיפות לתכניות עח/200, 

עח/21/200.

גוש   - ויתקין  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותם   486  ,485 מגרשים  בשלמותן;   29  ,28 חלקות   ,8346

מתכנית משמ/7)עח(.

שינוי  ללא  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3862.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,40250 רופין  מדרשת  ליד  חפר,  עמק  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8981661
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 מחוז המרכז, קרית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788466

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רן אידן  
                                      יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה עמק חפר  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מק/כר/12/11053", שכ' ג. מכוש, רח' זמיר 34, מגרש 265, שינוי 

לתכנית ג/11053.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - חלקי גוש 
.18993

מטרת התכנית: שינוי בינוי: א( שינוי מיקום כניסה למגרש 
מפינה דרום מערבית לפינה דרום מזרחית; ב( שינוי גודל חניה 
מ–15 מ"ר ל–30 מ"ר; ג( שינוי גובה הבית מ–8 מ' ממפלס בינוי 

ל–9.20 ממפלס בינוי.

ביום   בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5782, התשס"ח, עמ' 2150.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה כרמיאל, שד' קק"ל 100, כרמיאל, טל' 04-9085681, ובמשרדי 
הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נצ/ מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  נצרת  ולבניה 

מק/1121", שינוי לתכנית ג/13364.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16501, 
ח"ח 7.

מאזן  על  שמירה  תוך  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
השטחים הציבוריים.

ובשעות בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע, מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים   שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מס' נצ/מק/1110", שינוי לתכנית ג/2634.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 12.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5856, התשס"ט.

"תכנית מס' נצ/מק/1118", שינוי לתכנית ג/2634.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16581,   
ח"ח 13.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט.

"תכנית מס' נצ/מק/1119", שינוי לתכניות ג/9000, ג/2634.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16508,   
חלקה 36 בשלמותה, ח"ח 145.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט.

"תכנית מס' נצ/מק/1201", שינוי לתכניות ג/2634, ג/9000,   )4(
ג/8582.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16511,   
ח"ח 25, 26, 32-30, 72.

מטרת התכנית: שינוי בתוואי דרך מאושרת, ושינוי בקווי   
בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, וכן 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קריית 
מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית  נצרת   הממשלה, 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

עלי סלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עפולה  ולבניה 
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מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' עפ/מק/גבת/6/180", 
שינוי לתכנית ג/בת/180.

יהושע  רח'  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חנקין 9 - גוש 16700, חלקה 36 בשלמותה, ח"ח 48.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קרית  הצפון,   מחוז 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

עפ/מק/גבת/7/180", שינוי לתכנית ג/בת/180.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' המלאכה - 
גוש 16697, חלקה 31.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2941.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עפולה  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

ג/גל/מק/106", שינוי לתכנית ג/14991.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ עין חרוד איחוד 
- גוש 23106, ח"ח 19, 20, 23, 25; גוש 23163, ח"ח 162.

בתוך  סטטוטורית  דרך  תוואי  הזזת  התכנית:  מטרת 
הקיבוץ.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2579.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה הגלבוע, ד"נ הגלבוע, טל' 04-6533237, ובמשרדי 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

גא/מק/108/06", שינוי לתכנית ג/7676.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17570, 
ח"ח 55; מגרשים 55/7, 55/8, 55/9/1, 55/9/2 בשלמותם.

מטרת התכנית: חלוקה בהסכמה והקטנת קווי בניין הקבועים 
בתכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.4.2008 ובילקוט הפרסומים 5805, התשס"ח, עמ' 3071.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת"ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העליון  הגליל  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק/192", 
ג/13000,  לתכנית  כפיפות  ג/5241,  ג/3368,  לתכניות  שינוי 

תואמת לתכניות ג/13000, ג/6540.

 - אליעזר  שדה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 13985, חלקה 23 בשלמותה; מגרש 56 בשלמותו מתכנית 

ג/5241.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי קווי 
בניין; ג( הגדלת מספר יחידות הדיור הקבועות בתכנית ג/3368, 
בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד( תוספת 6% 

לזכויות הבניה של תכנית ג/3368.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  גת/מק/10/181",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכנית ג/בת/181.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הגליל התחתון, אזור 
תעשיה קדמת גליל - גוש 15243, ח"ח 26.

בתכנית  הקבועים  בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת 
והגדלת תכסית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל  ולבניה  לתכנון   המקומית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6628210 טל' 
נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

גת/מק/8/181", שינוי לתכנית גב"ת 181.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הגליל התחתון, אזור 
תעשיה קדמת גליל - גוש 15244, ח"ח 7; מגרש 13ב בשלמותו.

כדי  מ'  ל–2  מ'  מ–5.5  צדי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
לאפשר לגליזציה לבניין קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.7.2007 ובילקוט הפרסומים 5732, התשס"ח, עמ' 394.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6628210 טל' 
מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  יזרעאלים  ולבניה 

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/07/11304",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/11304.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ מרחביה - גוש   
16788, חלקה 102 בשלמותה ח"ח 6, 7; גוש 16789, ח"ח 13, 

.41 ,39 ,38 ,27 ,25

מטרת התכנית: החלפת שטחים בין אזור תעשיה לשצ"פ,   
ללא שינוי בזכויות הבניה.

לתכנית  שינוי  מק/יז/02/13320",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/13320.

גוש   - אלה  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17488, ח"ח 57, 60; גוש 17489, ח"ח 31, 40, 41.

המגורים  באזורי  הבינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
המאושרים לפי תכנית מפורטת 13320.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6520038 טל' 
נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבניה 

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 1/מע/מק/79/2352", שינוי לתכניות 1/ג/2352,   )1(
1/ג/297.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 11093,   
ח"ח 72.

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות )2 קומות   
כיסוי  הגדלת  ג(  בניין;  קווי  שינוי  ב(  קומות(;   3 במקום 

קרקע; ד( תוספת 6% שטחי שירות.

"תכנית מס' 8/מע/מק/71/8588", שינוי לתכנית 8/ג/8588.  )2(

גוש   - כנא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17396, ח"ח 15, 17, 104.
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הקיים  לפי  בניין  קווי  והסדרת  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
בשטח; ב( שינוי אחוזי בניה בקומה ללא חריגה בסך הכל 
הגדלת  ד(  הבעלים;  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ג(  המותר; 

דרך קיימת; ה( קביעת זיקת הנאה לציבור.

/1 לתכנית  שינוי  1/מעמק/84/16219",  מס'  "תכנית   )3(
גנ/16219.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 12774   
חלקות 112-101, 150 בשלמותן, ח"ח 149, 165, 167, 168.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים, בלא שינוי   
בניין;  קווי  שינוי  ב(  קרקע;  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח 
גודל  ד( שינוי  ועיצוב אדריכלי;  בינוי  ג( שינוי בהוראות 
המותרים  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ה(  מינימלי;  מגרש 

בתכנית, בלי לשנות את סך כל שטח הבניה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית נקודתית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית נקודתית מס' מנ/מק/0207", שינוי 

לתכנית ג/6400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש, קואורדינטות 
 ;231.608  - צפון-דרום   ,768.721  - מערב-מזרח  מגרש:   מרכז 

גוש 19634, ח"ח 34; מגרש 250 בשלמותו מתכנית ג/6400.

והאחורי  הצדיים  הבניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
במגרש במפלס קומת הקרקע לקו המבנה הבנוי במפלס קומת 
קומת  למפלס  מעל  בקומות  הבניין  בקווי  שינוי  בלא  הקרקע, 
הקרקע; ב( הגדלת תכסית קרקע ל–70% במקום 50% הקיימים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9978030 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, קרית הממשלה, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הגליל  מרום   ולבניה 

מה/מק/1/5064", שינוי לתכנית ג/5064.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב דלתון - גוש 
14036, ח"ח 15, 17, 44; מגרש 140.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים, בלא שינוי 
הבניין;  בקווי  שינוי  ב(  קרקע;  ייעוד  כל  של  הכולל   בשטח 
ומס'  המבנים  )גובה  אדריכלי  עיצוב  בדבר  בהוראות  שינוי  ג( 

קומות(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה מרום הגליל, ת"ד 90000, דואר צפת 13110, טל' 

04-6919806, פקס 04-6987734.

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

שעליהן היא מסתמכת.

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  מחוז 

הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מש/מק/2/12483",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/12487, כפיפות לתכנית מש/מק/1/12483.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה אביב- גוש 18558,   
ח"ח 19; מגרשים 333, 335, 337 בשלמותם.

מטרת התכנית: הסדרת גבולות של מגרשים למגורים מס'   
333, 335, 337, עקב גילוי אתר ארכיאולוגי במגרש 337.

לתכנית  שינוי  מש/מק/2/13278",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/13278.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבטליון - גוש 1937,   
ח"ח 87; מגרש 101 בשלמותו.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין צדי )דרומי( מ–4 מ' ל–0 מ'   
למחסן מתחת לחניה; ב( שינוי קו בניין קדמי )מזרחי( מ–4 מ' 
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ל–0 מ' לחניה ומחסן מתחת לחניה; ג( קו בניין ימני וקו בניין 
אחורי נשארים בלא שינוי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  משגב,  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  לממשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   04-9990102
עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
שינוי  שג/מק/11/07",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

לתכנית המאושרת ג/6958.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565, 
ח"ח 73.

בניה  בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
קיימת בלבד בחלק מחלקה 73, בלא שינוי בזכויות הבניה. קווי 

בניין יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5739, התשס"ח, עמ' 596.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9868670 טל' 
וכל   ,04-6508508 טל'   ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  הצפון,  מחוז 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה אילת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
תכנית  על  2/מק/443",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 
זו חלות כל הוראות תכנית מס' 196/03/2, 1/196/03/2, למעט 

השינויים הכלולים בתכנית זו.

תעשיה  אזור  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שחורת - גוש 40060, ח"ח 1; גוש 40097, חלקות 8-1; גוש 40098, 
חלקות 27-1; גוש 40099, חלקות 49-1; גוש 40100, חלקות 47-1; 

שטח התכנית: 423.983 דונם.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין לחדרי טרנספורמציה 
של חברת חשמל - תותר בנייתם על קו בניין 0 מ'; ב( קביעת 

הנחיות בינוי לגדרות בגבולות המגרש לפי נספח הבינוי.
ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה אילת, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367114. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, 

רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263820.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
2/מק/435", על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' 214/03/2, 

1/214/03/2, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שחמון, רובע 6 
- גוש 40130, חלקות 122, 129, ח"ח 112-110; גוש 40129, חלקה 

180, ח"ח 77-74, 153, 157-155; שטח התכנית: 9.467 דונם.

צדיים  בניין  קווי   .1 בניין:  בקו  שינוי  התכנית:  מטרת 
במקום  בהתאמה  מ'  ו–10  מ'   6.3 יהו   A631 במגרש   מערביים 
5.5 מ' ו–6 מ'; 2( שינוי בסך השטחים המיועדים לעיקרי ושירות 
באופן  הכל המותר  סך  את  לשנות  בלי  מגרש,  לכל  המותרים 
הזה: א( העברת שטח עיקרי ממגרש A632 למגרש A631 בשיעור 
 A632 של 196 מ"ר; ב( העברת שטחי שירות מעל לקרקע ממגרש
בשיעור של 168 מ"ר למגרש A635, וממגרש A632 מתחת לכניסה 
הקובעת בשיעור של 361 מ"ר למגרש A635 לשטחי שירות מעל 
לכניסה הקובעת, ממגרש A631 משטח שירות שמתחת לכניסה 
הקובעת למגרש A631 בשיעור של 54 מ"ר לשטחי שירות מעל 
לשטחי   A635 למגרש  מ"ר   19 של  בשיעור  הקובעת,  לכניסה 
 A635 שירות מעל לכניסה הקובעת, בשיעור של 75 מ"ר למגרש
לשטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת; 3( שינוי גובהי בניינים 
מ'   12 מגובה   A632 במגרש  הבניינים  הגבהת  א(  הזה:  באופן 
לגובה של 14 מ'; ב( הנמכת הבניינים במגרש A631 מגובה 16 מ' 
לגובה של 14 מ' בשל הצבת מערכות טכניות בגגות; ג( הגבהת 
הבניין במגרש A635 מגובה 16 מ' לגובה של 20 מ' בשל תוספת 
 קומה;  4( שינוי הבינוי במגרש A635 משני מבנים למבנה אחד; 

.A635 5( שינוי בתכסית במגרש

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2945.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-6367114 טל'   ,88000 אילת   ,14 ת"ד  אילת,  ולבניה  לתכנון 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
וכל   ,08-6263820 טל'   ,84100 שבע  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקוה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יפתח מזרחי  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

/5 5/במ/185,  לתכניות  שינוי  5/מק/2425",  מס'  "תכנית   )1(
מק/2093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות ד',   
הרחובות יקוטיאל אדם 6, יוסף הרמילן 6, 7, פנחס לבון 7 - 

גושים 38349, 38351, 38392.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכניות באזור מגורים א',   
מגרשים 44, 104, 110, 239, חד–משפחתיים )בנה ביתך(, על 
ידי: א( העברת שטחים עיקריים לא מנוצלים ממעל הקרקע 
מס'  במגרשים  מרתפים  הגדלת  לצורך  לקרקע  אל מתחת 
44, 110, 239; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי לקביעת צורה 

וחומר הגמר של הגדרות והגגות; ג( שינויים בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5837, התשס"ח, עמ' 4268.

"תכנית מס' 5/מק/2486", שינוי לתכנית 5/במ/198.  )2(

שכ'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 נווה זאב, פלח 7, רח' חוחית 41-25 - גוש 38266, חלקות 

153-151, ח"ח 154; מגרשים 408, 409.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרשים מס'  408   
ו–409 בעלי 8 יחידות דיור כל אחד באזור מגורים א', על ידי: 
א( שינוי הוראות בינוי בדבר סוג הבניה המותר - בניית 
במקום  משותף  קיר  עם  ודו–משפחתיים  בודדים  קוטג'ים 
קוטג'ים טוריים; ב( הגדלת התכסית המרבית מ–1,080 מ"ר 
ל–1,300 מ"ר בכל אחד מהמגרשים; ג( שינוי בקווי הבניין; 
ד( העברת שטחי שירות מתחת הכניסה הקובעת אל מעל 
הכניסה הקובעת לצורך הגדלת מרחבים מוגנים עד לגודל 

תקני.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4301.

/5 5/במ/185,  לתכניות  שינוי  5/מק/2489",  מס'  "תכנית   )3(
מק/2093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות ד',   
רח' יריב אהרון 3 - גוש 38390.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית באזור מגורים א',   
ביתך(,  )בנה  חד–משפחתי  בית  רמות,  שכ'   ,89 מס'  מגרש 
על ידי: א( העברת זכויות בניה בהיקף של 37 מ"ר למטרות 
הכניסה  למפלס  מתחת  אל  הכניסה  מפלס  ממעל  שירות 
הקובעת בעבור חניה וממ"ד; ב( שינוי הוראות בדבר בינוי 
ועיצוב אדריכלי להעברת חניה מקורה וממ"ד אל מתחת 

למפלס הכניסה הקובעת; ג( הגדלת תכסית קרקע מרבית 
מ–237 מ"ר ל–250 מ"ר; ד( שינוי קווי בניין לבריכת שחיה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3601.

 4/102/02/5 לתכניות  שינוי  5/מק/2506",  מס'  "תכנית   )4( 
5/מק/2415.

מתחם  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מגורים א', שער לנוי, שכ' נווה נוי - גוש 38059, ח"ח 2, 3.

שטח  בתא  תכניות  בהוראות  שינויים  התכנית:  מטרת   
)מגרש( מס' 1 באזור מגורים א', על ידי: א( איחוד וחלוקת 
השטח  כל  בסך  שינוי  ללא  הבעלים,  בהסכמת  מגרשים 
הבניין;  בקווי  שינויים  ב(  הקרקע;  מייעודי  אחד  כל   של 
ג( שינוי הוראות בינוי בנושאים האלה: 1( שינוי סוג הבניה 
המותרת לבניית בתים חד–משפחתיים ו/או דו–משפחתיים 
עם קיר משותף במקום מבנים טוריים; 2( הגדלת מחסנים 

ביתיים במסגרת זכויות הבניה המותרות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4301.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין, ת"ד 15, באר שבע, 
טל' 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6146/09

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

ובעניין פירוק חברת ניו-גל בע"מ, ח"פ 51-296793-6.

והמבקשים: בוריס זוסמן ואולגה לוינסון, מרח' בר כוכבא 2/8, 
.olevinson@013.net.il ירושלים, פקס' 02-6535296, אימייל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.9.2009, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.17.9.2009

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

בוריס זוסמן       אולגה לוינסון  
המבקשים  
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
גני עם - מושב עובדים להתישבות שיתופית  שם האגודה:   )1(

בע"מ.
מס' האגודה: 000172-7―57.  

המען: ב. העם, דואר הוד השרון, גני עם 45905.  
תאריך רישום: י' באייר התרצ"ד )25 באפריל 1934(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: מושב עובדים ואגודה לאספקת מים.  

שם האגודה: נופש כפרי טירת צבי - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 005246-4―57.  
המען: טירת צבי, ד"נ עמק בית שאן 10815.  

תאריך רישום: ט"ז באב התשס"ט )6 באוגוסט 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: קומפוסט שדה אליהו - אגודה חקלאית שיתופית   )3(

בע"מ.
מס' האגודה: 005249-8―57.  

המען: שדה אליהו, ד"נ עמק בית שאן 10810.  
תאריך רישום: כ"ב באב התשס"ט )12 באוגוסט 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: עתיד שניר - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.  )4(
מס' האגודה: 005250-6―57.  

המען: שניר, ד"נ גליל עליון 12250.  
תאריך רישום: כ"ב באב התשס"ט )12 באוגוסט 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה: נוה דניאל - כפר שיתופי בע"מ.

מס' האגודה: 57-002829-0.

המען: נווה דניאל, ד"נ צפון יהודה 90909.

תאריך רישום: י' בניסן התשמ"ג )24 במרס 1983(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: כפר שיתופי.

ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שמות אגודות
תחבורה  ליצרנות,  הקואופרציה  מרכז  הקודם:  השם   )1(

ושירותים - אגודה שיתופית מרכזית.

השם החדש: מרכז הקופרציה ליזמות שיתופית לישראל בע"מ.  

מס' האגודה: 57-000181-8.  

מיום: ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(.  

להתישבות  שיתופית  אגודה   - דניאל  נוה  הקודם:  השם   )2(
כפרית קהילתית של הפועל המזרחי.

השם החדש: נוה דניאל - כפר שיתופי בע"מ.  

מס' האגודה: 57-002829-0.  

ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות 

אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:

שם האגודה: מגדל גאון הירדן - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ, מס' אגודה 57-003135-1.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
ברזני,  שמשון  רו"ח  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 

משיכון חסכון 19/14, ת"ד 113, בית שאן 10900.

שם האגודה: ארגון מורי נהיגה אשדוד )א.מ.נ.א.( - אגודה   )2(
שיתופית בע"מ, מס' אגודה 57-003326-6.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד יעבץ עומר, מרח' 

בצלאל 10, רמת גן 52136.

למי  חקלאית  שיתופית  אגודה   - אלנג'מה  האגודה:  שם   )3(
השקיה באבו סנאן בע"מ, מס' אגודה 57-003476-9.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרח' 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 
פרסומו  ממועד  חודשיים  בתוך  והתעסוקה  המסחר  התעשיה 

ברשומות.

כ"ו באב התשס"ט )16 באוגוסט 2009(
אורי זליגמן  

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

אוקטו פלוס בע"מ 
)ח"פ 51-236848-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.10.2009, בשעה 10.00, ברח' ארלוזורוב 2, חיפה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אריה חמלניק, רו"ח, מפרק

ר.ג.ד.ק. השקעות ובניה 1995 בע"מ 
)ח"פ 51-220457-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 17.30, במשרדי המפרק, רח' 
הברזל 3, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי קלמרו, עו"ד, מפרק

אינטרוורק - שירותי כתיבה טכנית בע"מ 
)ח"פ 51-388423-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 8.30, במשרדו של 
עו"ד רועי קמחי, רח' המיסב 1, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי קמחי, עו"ד, מפרק

קראוס נופש והשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-184636-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.10.2009, בשעה 8.00, במשרדי החברה, רח' הרצל 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח   ,37
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה קראוס, מפרקת

מי מרום בע"מ 
)ח"פ 51-369776-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.10.2009, בשעה 9.00, ברח' עץ האפרסק 4, יהוד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

שלום פיס, מפרק

פרומין )שווק( 1975 בע"מ
)ח"פ 51-072096-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גורניצקי  עו"ד  במשרד   ,11.00 בשעה   ,25.10.2009 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,45 רוטשילד  רח'  ושות', 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר דליה אבן–להב, עו"ד, מפרקת

ארוספייס אינג'ינירינג )צ.ת.( בע"מ
)ח"פ 51-055215-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
הכללית  שהאסיפה  לאחר  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
סופית  אסיפה  תתכנס  התכנסה,  לא   3.6.2005 ליום  שנועדה 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 הנ"ל  החברה  של 
11.00, במשרדי באת כוח החברה, עוה"ד מיכל ליבן קובי, מרח' 
מוהליבר 53, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון בן יעקב, מפרק

עור בריא בע"מ
)ח"פ 51-391019-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.10.2009, בשעה 10.00, בבית אלעזרי, רח' 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,62 הרימון 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר כהן, מפרק
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ורד ניב לבן בע"מ
)ח"פ 51-339380-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
של  במשרדה   ,10.00 בשעה   ,12.10.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  23, תל אביב, לשם הגשת  בגין  דרך מנחם  רח'  המפרקת, 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ענת קליין, עו"ד, מפרקת

ח.י.ט.י. ייבוא ייצור ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-400157-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  14.10.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' משה דיין 107, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה וידן, רו"ח, מפרק

חן דוד שיווק בע"מ
)ח"פ 51-329619-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  11.10.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' אילת, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

מהודר אשכולות בע"מ
)ח"פ 51-355231-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי המפרק,  11.10.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' אילת, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

החברה לניהול סיטי וילאג' בע"מ
)ח"פ 51-419131-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,25.10.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מפרק החברה, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ירון קרט, עו"ד, מפרק

משאל תעשיות אלומינה בע"מ
)ח"פ 51-201431-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,2.11.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אצל כור תעשיות בע"מ, המגדל המשולש, קומה 43, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צבי פישר, עו"ד, מפרק

אולפנות תל אביב - הפקות טלוויזיה וקולנוע בע"מ
)ח"פ 51-129603-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
2א,  וולנברג  ראול  ברח'   ,12.00 בשעה   ,8.11.2009 ביום   תתכנס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה רא, מפרקת

מקאן פרומו בע"מ
)ח"פ 51-272755-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
2א,  וולנברג  ראול  ברח'   ,12.00 בשעה   ,8.11.2009 ביום   תתכנס 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה רא, מפרקת
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מומנטום ישראל מקבוצת מקקאן אריקסון העולמית 
בע"מ

)ח"פ 51-274084-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
וולנברג 2א, תל  תתכנס ביום 8.11.2009, בשעה 12.00, ברח' ראול 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה רא, מפרקת

אחוזת שפר בע"מ
)ח"פ 51-006915-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 5.11.2009, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, רח' 
קרליבך 25, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל בר–נתן, עו"ד, מפרק

חדרה התפלה בע"מ
)ח"פ 51-384065-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  סופית של החברה  כי אסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
ושות',  הורן  ברץ,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,1.11.2009 ביום  תתכנס 
מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמי יסודי, מפרק

ריפריו פארמסוטיקלס בע"מ
)ח"פ 51-424207-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.11.2009, בשעה 10.00, במשרדי ברץ, הורן ושות', 
מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול, קומה 18, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יובל הורן, עו"ד, מפרק

עמי ותמי - ספרים בע"מ
)ח"פ 51-093917-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.11.2009, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
אמיל זולא 14, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה שרון, מפרקת

העגל המובחר )2001( מוצרי בשר בע"מ
)ח"פ 51-311641-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.11.2009, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' פנחס 
קהתי 13, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי גבאי, מפרק

מלון מנורה שירותי ניהול 1999 בע"מ
)ח"פ 51-287376-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2009, בשעה 20.00, אצל המפרק, רח' 
אלון שבות 31, אלון שבות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל אהרונשטם, מפרק

טבת טכנולוגיות לבקרת תהליך בע"מ
)ח"פ 51-276379-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.11.2009, בשעה 16.00, אצל עו"ד החברה, משרד 
ויצמן 2,  רח'  דין,  עורכי  ושות',  צפריר  מאירי,  ערן,  לוי,   גולדפרב, 
תל אביב 64239, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
פנקסים  השמדת  מכן  ולאחר  האחסון  הליך  הפירוק,  התנהל 

וניירות של החברה.
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כל הרואה את עצמו נפגע מההליך המתואר, מתבקש לפנות 
למשרדו של מפרק החברה, רו"ח יואב כפיר, טל' 02-9955666, פקס' 
עד  02-9955777, לא יאוחר מ–10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי 

יום 7.11.2009.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

מור - גד אחזקות והשקעות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-401172-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון, מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שמנהלי  לאחר   ,25.8.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה הגישו ביום 14.4.2008 תצהיר יכולת פירעון לפי סעיף 
321 לפקודת החברות, ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך 
בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה החלטה  מיוחדת 
כדין לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף כץ, מרח' 

קהילת סלוניקי 9, תל אביב, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2009, 
ופיתוח  השקעות  רכסים  אופק  חברת  במשרדי   ,17.00 בשעה 
בע"מ, רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף כץ, רו"ח, מפרק

אינ-מור אחזקות והשקעות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-398919-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון, מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שמנהלי  לאחר   ,25.8.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה הגישו ביום 12.8.2009 תצהיר יכולת פירעון לפי סעיף 
321 לפקודת החברות, ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך 
בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה החלטה  מיוחדת 
כדין לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף כץ, מרח' 

קהילת סלוניקי 9, תל אביב, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2009, 
ופיתוח  השקעות  רכסים  אופק  חברת  במשרדי   ,16.00 בשעה 
בע"מ, רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף כץ, רו"ח, מפרק

שיר-עד אחזקות והשקעות )2007( בע"מ
)ח"פ 51-401171-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון, מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שמנהלי  לאחר   ,25.8.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה הגישו ביום 12.8.2009 תצהיר יכולת פירעון לפי סעיף 
321 לפקודת החברות, ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך 
בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה החלטה  מיוחדת 
כדין לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף כץ, מרח' 

קהילת סלוניקי 9, תל אביב, למפרק החברה.

 ,25.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי חברת אופק רכסים השקעות ופיתוח בע"מ, 
רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף כץ, רו"ח, מפרק

פנמה א.י. ישראל בע"מ
)ח"פ 51-402216-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר פירוק מרצון, מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שמנהלי  לאחר   ,25.8.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה הגישו ביום 12.8.2009 תצהיר יכולת פירעון לפי סעיף 
321 לפקודת החברות, ולאחר שבעלי המניות ויתרו על הצורך 
בקבלת הודעה מוקדמת של 21 ימים, התקבלה החלטה  מיוחדת 
כדין לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסף כץ, מרח' 

קהילת סלוניקי 9, תל אביב, למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2009, 
ופיתוח  השקעות  רכסים  אופק  חברת  במשרדי   ,15.00 בשעה 
בע"מ, רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף כץ, רו"ח, מפרק

אקספט סופטוור קורפוריישן בע"מ 
)חברת חוץ 56-002286-5(

הודעה על בקשה להיגרע ממרשם החברות בישראל

נמסרת בזה הודעה, כי החברה הנ"ל מבקשת להיגרע ממרשם 
החברות בישראל, מי שרואה את עצמו נפגע מכך מוזמן לשלוח 
הודעה כי הוא מתנגד לגריעת רישומה של החברה האמורה, אצל 
הרצוג, פוקס, נאמן ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב 64239, 

בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

בריין א' פלאג, דירקטור


