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מינוי שופט

הודעה על מינוי ועדת השגה
לפי ח וק שירו ת הביטחו ן הכלל י ,ה תשס׳׳ב2002-

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

אני מ ודיע כי בתו קף סמכ ותי לפי ס עיף )15ב() (1לח וק
שירות הביטחו ן הכללי ,התשס׳׳ב2002-י ,לאחר התיי עצות עם
שר המש פטים ,ו בהתאם לתק נה )12א( בתק נות שי רות הבי טחון
הכללי)הו דעה למעב יד בדב ר דרישו ת סיו וג ביטח וני לעובדיו,
הו דעה ל אדם בד בר אי-התא מה ביטחונ ית וו עדת ה שגה על
קביעת אי -התאמה ביטח ונית( ,הת שס׳׳ג , 2003-מיני תי חברים
בוועדה ל השגה על ה חלטה בדבר א י-ה תאמה ב יטחונית
למשרה או לתפ קיד שסווג ו בסיוו ג ביטחו ני ,כמפ ורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (3לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-י ,ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך את מינויו של משה סובל ,ת׳׳ז ,059022491
שופט של בית משפט שלום ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט
של בית המשפט המחוזי ירושלים ,מיום י״ג בניסן התשס״ז
) 1באפריל  (2007עד יום י”ד בתמוז התשס״ז ) 30ביוני .(2007

2

יהוד ה דנון  ,ת׳׳ז  - 05400791חבר
שבתא י זיו  ,ת׳׳ז  - 5070024חבר
צבי ענבר ,ת׳׳ז  - 7610595ממל א מקו ם לחבר
בן ציון פרחי ,ת׳׳ז  - 009753575ממל א מקו ם לחבר
תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
)חמ (3-60
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ'  ;198התשנ״ב ,עמ' .68

הודעה בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים
לפי חוק הקאדים ,התשכ”א1961-

א' בניסן התשס״ז) 20במרס (2007
)חמ (3-3238
אהוד אולמרט
ראש הממשלה

___________
י ס׳׳ח התשס״ב ,עמ' .179
 2ק׳׳ת התשס״ג ,עמ' .462

בהתאם לסעיף )4ב( לחוק הקאדים ,התשכ׳׳א1961-י ,אני
מודיע כי הרכב ועדת המינויים לקאדים הוא כדלקמן:
דניאל פרידמן ,שר המשפטים  -יושב ראש
אחמד נאטור ,נשיא בית הדין השרעי לערעורים  -חבר
מאיר שטרית ,שר הבינוי והשיכון  -חבר
פארוק זועבי ,קאדי  -חבר

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפ ט ]נוס ח משול ב[ ,התשמ ׳׳ד1984-

איברהים צרצור ,חבר הכנסת  -חבר
וואסל טאהא ,חבר הכנסת  -חבר

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בתי המשפ ט ]נו סח
התשמ׳׳ד1984-י ,ובה סכמת נשיאת בית המש פט
משולב[,
העלי ון ,אנ י ממנ ה א ת יוס ף אל ון ,ת׳׳ז  ,050837160ש ופט של
בית מש פט מחו זי ,בה סכמתו ,לכהונה בפ ועל כשו פט של בית
ה משפט העליון ,מיום י”ג בניס ן התשס ״ז ) 1באפרי ל (2007
ע ד יו ם י”ח בתשר י התשס ״ח ) 30בספטמב ר .(2007

ההודעות הקודמות בדבר הרכב ועדת המינויים לקאדים
 -בטלות.

כ׳׳ה באדר התשס ״ז) 15במר ס (2007
)חמ (3-60

כ׳׳ג באדר התשס״ז) 13במרס (2007
)חמ (3-260

דוד אזולאי ,חבר הכנסת  -חבר
חאלד זועבי ,עורך דין  -חבר
מאזן דעאס ,עורך דין  -חבר

דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
1
ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ'  ;198התשנ״ב ,עמ' .68

מינוי שופט

דניאל פרידמן
שר המשפטים
ויושב ראש ועדת המינויים
 1ס׳׳ח התשכ״א ,עמ' .118

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בתי המשפ ט ]נו סח
התשמ׳׳ד1984-י ,ובה סכמת נשיאת בית המש פט
משולב[,
העלי ון ,אני ממנה את עוזי פוגל מן ,ת׳׳ז  ,052772654ש ופט של
בית מש פט מחו זי ,בה סכמתו ,לכהונה בפ ועל כשו פט של בית
ה משפט העליון ,מיום י”ג בניס ן התשס ״ז) 1באפרי ל  (2007עד
י ום י”ח בתשר י התשס ״ח ) 30בספטמב ר .(2007
כ׳׳ה באדר התשס ״ז) 15במר ס (2007
)חמ (3-60
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ'  ;198התשנ״ב ,עמ' 1 .68

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר ,התשס”א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על-תנאי ממאסר,
התשס׳׳א2001-י ,ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות
שחרורים ,כמפורט להלן:
יפעת שטרית חדד ,ת׳׳ז  ,24300998החל ביום כ׳׳ח בניסן
התשס״ז) 16באפריל (2007
עירית הוד ,ת׳׳ז  ,23973548החל ביום י״א בסיון התשס״ז
) 28במאי (2007
 1ס׳׳ח התשס״א ,עמ' .410
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מינוי מנהל

איל באומגרט ,ת׳׳ז  ,58774423החל ביום ב' באב התשס״ז
) 17ביולי (2007
ישראל אקסלרד ,ת׳׳ז  ,69220465החל ביום ב' באב התשס״ז
) 17ביולי (2007
נירה לידסקי ,ת׳׳ז  ,7956691החל ביום י״ב באב התשס״ז
) 27ביולי .(2007

לפי פקודת מס הכנסה
מס הכנס הי
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  229לפקו דת
)להלן  -הפ קודה( ,אנ י ממנה את יהוד ה נס רדישי ,ת״ז
 ,043250612למנהל לענין הפק ודה ה חל ב יום כ״ב בניסן התשס״ז
) 10באפריל .(2007

כ״ג בניסן התשס״ז) 11באפריל (2007
)חמ (3-768

תוקף המינויים לשנתיים.
כ׳׳ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
)חמ (3-101
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי ממלא מקום לנציג שר המשפטים
בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  ;120ס״ח התשס״ה ,עמ' .52

מינוי מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין )שבח,
מכירה ורכישה( ,התשכ״ג , 1963-אני ממנה את יהודה
נסרדישי ,ת״ז  ,043250612למנהל.
1

בתוקף סמכותי לפי סעיפים )7א() (7ו48-א)א( לחוק
התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,אני ממנה את מירה דה-קלו,
ת׳׳ז  ,028736304לממלאת מקום נוספת לנציגת שר המשפטים
בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז דרום.

כ״ג בניסן התשס״ז) 11באפריל (2007
)חמ (3-324

כ׳׳ב באדר התשס״ז) 12במרס (2007
)חמ (3-7

___________
 1ס״ח התשכ״ג ,עמ' .153

2

דניאל פרידמן
שר המשפטים

___________
 1ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ' .307
י״פ התשס״ו ,עמ' .2256

אברהם הירשזון
שר האוצר

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

2

אני מו דיע כי בתוק ף סמכו תי לפי סע יפים  1ו  229-לפקודת
מס הכ נסה  ,אני ממנ ה את ע ובד רשו ת המס ים ,צ ביק ה ליי בובי ץ,
ת״ז  ,028030864לסגן מנהל ל ענין סעיפי ם  147ו 158-ג לפקו דה
האמור ה ולעני ן סעיף 51ט לחוק לעידו ד השקעו ת הון ,התשי״ ט-
 , 1959למעט לענין סמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים
לפי סעיף קטן )ג(.
1

מינוי חבר ועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין)שבח ,מכירה ורכישה( ,התשכ״ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )89א( ,לחוק מיסוי מקרקעין )שבח,
מכירה ורכישה( ,התשכ׳׳ג1963-י )להלן  -החוק( ,אני ממנה את
משה רן ,ת׳׳ז  ,6423833לחבר ועדת ערר לענין סעיף  88לחוק,
לתקופת כהונה של שלוש שנים.
כ׳׳ט באדר התשס״ז) 19במרס (2007
)חמ (3-324
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
 1ס׳׳ח התשכ״ג ,עמ'  ;156התשנ״ט ,עמ' .130

2

תוקף המינוי יפ וג אוטו מטי ת עם פריש תו של העובד המנוי
לעיל.
ט״ז באדר התשס״ז ) 6במרס (2007
)חמ (3-768
אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס״ח התשס״ה,
עמ' .52
 2ס״ח התשי״ט ,עמ' .234

מינוי רשם

מינוי סגן מנהל

לפי חוק בית המ שפט לענ יני מש פחה ,התש נ״ה1995-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )2ה( לח וק בית המש פט לע ניני
משפחה ,התשנ״ה1995-י ,וב אישו ר שר המשפ טים  ,אני ממ נה
את ניר זיתו ני ,ת״ז  ,029462280לרשם של בת י מש פט לעניני
משפחה במחוז חיפ ה ,הח ל מי ום כ״ח באדר התשס״ז) 18במרס
.(2007
כ״ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
)חמ (3-64
___________
 1ס״ח התשנ״ה ,עמ' .393

דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

לפי פקודת מס הכנסה
אני מוד יע כ י בתוקף סמכות י ל פי סעי פים  1ו  229-לפקודת
מס הכ נסה  ,אני ממנה את עוב ד רשו ת המס ים ,אסף ישוע ה,
ת״ז  ,025203167לסגן מנהל לענין סעיף 158ג לפקודה האמורה.
1

תוקף המינוי יפ וג אוטו מטי ת עם פריש תו של העובד המנוי
לעיל.
ט״ז באדר התשס״ז ) 6במרס (2007
)חמ (3-768
אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס״ח התשס״ה,
עמ' .52
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מינוי ממונה על הגביה

לשכת המה נדסים ,האד ריכלים והא קדמאים במק צועות
הטכנול וגיים בישראל ,מי ניתי היום את הרשומים להלן לחברים
במועצת ההנדסה והאדריכלות:

לפי פקודת המסים)גביה(
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  (1)2לפ קודת המסי ם )גבי ה(י ,אני
ממ נה את אינ ה גוד סבי ץ ,ת׳׳ז  ,304495021לממו נה על הגביה
בעיריי ת קרית ביאליק  ,לעני ן גביי ת ארנונה כללי ת המוטלת
מכוח חוק הה סדרים במ שק המדי נה )ת יקוני חק יקה להשגת
יעדי התק ציב( ,התש נ׳׳ג ,21992 1-וגביי ת תשל ומי חוב ה המגיע ים
לעיר יה על פי דין.
י' בשב ט התש ס״ז) 29בינוא ר (2007
)חמ (3-18

מהנדס דני מריאן ,ת׳׳ז  ,067213389במקום יצחק רז

אדריכל יצחק ליפובצקי ,ת׳׳ז  ,78777539במקום משה קליין
כ”א באדר התשס״ז) 11במרס (2007
)חמ (3-1363
אליהו ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר הענקת סמכויות
לפי חוק

מינוי ממונה על הגביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(י,
אנ י ממנה את ב ועז יוסף  ,ת׳׳ז  ,057284580לממו נה על
במועצ ה האזור ית עמק הירדן  ,לענין גבי ית ארנונ ה
המוטל ת מכוח ח וק ההסד רים ב משק המדי נה ) תיקונ י
להשגת יעדי התק ציב( ,התשנ׳׳ג ,21992-וג ביית תש לומי
המגי עים למ ועצה על פי דין.

3

אדריכל אריה שילה ,ת׳׳ז 004876231

___________
 2י”פ התשס״ז ,עמ' .3
 3י”פ התשס״ז ,עמ' .3

אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1חוק א״י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
 2ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .10

2

הגביה
כללית
חקיקה
חו בה

התקשורת)בזק ושידורים(,

התשמ ׳׳ב1982-

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )4ו() (2לח וק התקשו רת )ב זק
ושידורים ( ,התשמ׳׳ב 1982-י )להלן  -החוק ( ,אני מענ יק לחברת
פרטנר תקשורת בע׳׳מ ,שהיא בעלת רישיון מיוחד שמספרו
 ,5-11890-0-96509את הסמ כויות המנויות בפרק ו' לחוק
)להלן  -הסמכויות (; וא ולם ,ל ענין קר קע ציבורית ,כ הגדרתה
בסעיף 17א לח וק ,לא יחו לו הס מכויות לג בי דרך שא ינה קר קע
שבבע לותם או בהחזק תם של המ דינ ה ,רשות הפי תוח ,הקרן
הקיימת לישרא ל ,רשו ת מקומית  ,לרב ות חברה שבשליטת
רשות מקומית ,או תאגיד שהוקם על פי חוק.

י' בשב ט התש ס״ז) 29בינוא ר (2007
)חמ (3-18

תו קפה של הוד עה זו עד יום ט׳׳ז באב התשס ״ז) 31ביולי
.(2007

אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1חוק א״י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
 2ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .10

הענ קת הסמ כויות לחב רת מד 1-אי.סי  (1999) 1.ב ע”מ -
בטלה.

מינוי פקיד גביה וממונה על הגביה
לפי פקודת המסים )גביה(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1)2לפקודת המסים )גביה(י,
אני ממנה א ת אמיל י ח ג'ג ,ת׳׳ז  ,068004688לפ קידת גביה ואת
חגית אלישע ,ת׳׳ז  ,028844843לממונ ה על ה גבי ה במועצה
האזו רית מית ר ,לענ ין גביי ת ארנו נה כלל ית המו טלת מכוח
חוק ההסדרי ם במשק המדינה )תיקוני חקיק ה להשגת יעדי
התקציב( ,התשנ׳׳ג 21992-וגביית תשלו מי חובה המגיעים
למוע צה האז ורית מ יתר ,על פי דין.
כ׳׳ד ב שבט ה תשס״ז) 12בפברוא ר (2007
)חמ (3-18
אברהם הירשזון
שר האוצר
___________
 1חוק א”י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
 2ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .10

2

כ׳׳ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
)חמ (3-1723
אריאל אטיאס
שר התקשורת
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ב ,עמ'  ;218התשס״א ,עמ' .530
 2י”פ התשס״ב ,עמ' .1590

מינוי פקידת סעד
לפי חוק הסעד)טיפול במפגרים( ,התשכ”ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )21ג( לחוק הסעד )טיפול
במפגרים( ,התשכ׳׳ט1969-י ,אני ממנה את ענת שפרלינג,
ת׳׳ז  ,058892969לפקידת סעד לענין החוק האמור במחוזות
חיפה והצפון.
כ”א בשבט התשס״ז) 9בפברואר (2007
)חמ (3-228
___________
 1ס׳׳ח התשכ״ט ,עמ' .132

אהוד אולמרט
ראש הממשלה ושר הרווחה

מינוי מנהל בחירות למבשרת ציון
הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות
לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי”ח1958-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  (4)3לחוק
המהנדסים והאדריכלים ,התשי׳׳ח1958-י ,ועל פי המלצת
 1ס׳׳ח התשי״ח ,עמ' .108
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לפי חוק הרשויות המקומיות)בחירות( ,התשכ”ה1965-
בתוקף הסמכות לפי  29לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשכ׳׳ה1965-י ,שהעביר אלי שר הפנים  ,אני ממנה
2

 1ס״ח התשכ״ה ,עמ'  ;248התשס״ג ,עמ' .548
 2י”פ התשל״א ,עמ' .1523

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

את יעקב דהן למנהל הבחירות לקראת הבחירות המיוחדות
לראש המועצה המקומית מבשרת ציון ,שיתקיימו ביום י״ג
באייר התשס״ז) 1במאי .(2007
י״ז באדר התשס״ז) 7במרס (2007
)חמ (3-1278
רם בלינקוב
המנהל הכללי של משרד הפנים
___________
י ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ'  ;248התשס״ג ,עמ' .548
 2י״פ התשל״א ,עמ' .1523

הודעה על בחינות
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות
ואגרות( ,התשנ”ז1997-
בהתאם לתקנה )5ב( לת קנות הס דרת הע יסוק בי יעוץ
השקעו ת ,בשיו וק הש קעות ובנ יהול תי קי השקע ות )בקשה
לרישיון ,בחינות  ,התמחות ואגרות( ,התשנ ׳r-997י' ,מודיעים
בזה כי רשות נ יירו ת ערך ת קיים ב חינו ת בתל א ביב ,במו עדים
כלהלן:
המקצוע

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול

 .1סטטיסטיקה ומימון

י”ב בכסלו התשס”ח
) 22בנובמבר (2007

 .2חשבונאות

ט״ז בכסלו התשס״ח
) 26בנובמבר (2007

16.00

 .3אתיקה מקצועית*

י״ט בכסלו התשס״ח
) 29בנובמבר (2007

16.00

י״ט בכסלו התשס״ח
) 29בנובמבר (2007

16.00

 .4כלכלה

כ”ד בכסלו התשס”ח
) 4בדצמבר (2007

16.00

 .5מקצועית א' )ניתוח ני״ע
ומכשירים פיננסיים(**

כ”ט בכסלו התשס”ח
) 9בדצמבר (2007

11.00

 .6מקצועית ב' )ניהול
תיקים(**

ג' בטבת התשס”ח
) 12בדצמבר (2007

11.00

לפי חוק הדיינ ים; התשט”ו1955-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף 9לחו ק הדיינים  ,התש ט”ו955-י',
וב הסכמת שר המשפ טים ,אנ י ממנ ה את הרב נחום שי ינין ,אב
בית ה דין הרב ני האזורי בתל א ביב ,בהסכמת ו ,לכה ונה ב פועל
בבית הדין הר בני הג דול  ,לתקופ ה של של ושה חו דשים ,מיום
ח' בני סן התש ס״ז) 27במר ס  (2007עד יו ם י' ב תמו ז הת שס״ ז )26
ביוני .(2007
ח' בניסן התשס״ז) 27במרס (2007
)חמ (3-403
שלמה משה עמאר
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
___________
י ס׳׳ח התשט״ו ,עמ'  ;68התשס״ד ,עמ' .295

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק
ובאזור סובב כנרת
לפי חוק המים ,התשי”ט1959-
אני מודיע בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א( בתוספת השניה
לחוק המים ,התשי”ט959-י' ,כי סיווג המצב ההידרולוגי
באזורים מנותקים ובאזור סובב כנרת לגבי שנת  ,2007הוא
כמפורט להלן:
.1

.2

באזורים מנותקים אלה:
)א(

באזור עמק חרוד :ממוצע

)ב(

באזור עמק בית שאן :ממוצע

)ג(

באזור בקעת הירדן :ממוצע

)ד(

באזור ים המלח והערבה :ממוצע

דיני ניירות ערך ואתיקה
מקצועית

** הבחינ ות המקצו עיות מי ועדות רק למי שעבר את בחינות
היסוד .א ין אפש רות לגשת לבחי נות היס וד ו לבחינות
המקצועיות באותו מחזור בחינות.
הרשמה לבחינות:
-

ההר שמה תבוצע על ידי שליחת טופ סי הרשמה דרך אתר
האינטרנט של הר שות שכתובתו ,www.isa.gov.il :החל
ביום י ״ט באל ול ה תשס״ז) 2בספטמב ר  ,(2007ולא יאוחר
מיום כ ' בחשו ן ה תשס״ח ) 1בנובמב ר  ,(2007מועד סגירת
ההרשמה לבחינות הנ״ל.

-

את הטפס ים נית ן למצ וא בכות רת ”טפסים” )”טפסים
למילו י ו/או תשלו ם ד רך האינטר נט ע ל ידי יחידי ם בנושא
ייעוץ השקעות ,משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות”(.

-

יש למל א את טופ סי ההר שמה ולש לם את אגר ת הבח ינה
באמצעות כרטיס אשראי.

-

נרשמ ים שפ רטיה ם רשומ ים כ בר ברשו ת ויש בי דם הקוד
האי שי ,יוכלו לווד א את הר שמת ם באתר האינט רנט יום
לאחר שנרשמו.

-

נרשמ ים חדשים ,לאחר ה הרשמה הראשונ ית באתר
ה אינטר נט )מיל וי טופס פ  - 10טופס פר טים אי שיים(,
יקבלו את הקוד ה אישי באמ צעות כ תובת הדו אר/דוא”ל/
 ,smsואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

שפיעת מעיינות הדן ב 29-במרס  8.87 -מטרים מעוקבים לשניה.
כ׳׳ג בניסן התשס״ז) 11באפריל (2007
)חמ (3-3697
אורי שני
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב
 1ס׳׳ח התשי״ט ,עמ'  ;169התשס״ז ,עמ' .68

16.00

* הב חינה באתי קה מקצועית מיועדת רק למוע מדים אשר
אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

באזור סובב כנרת :ממוצע
מפ לס הכנ רת ב 29-במר ס  211.2 -מטר מתחת לפני הים.

היום

השעה

י ק”ת התשנ״ז ,עמ' .352

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,
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אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו 7-לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5444התשס”ו ,עמ'  ,13תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

-

זימונים לבחי נות י ישלחו עד כשבוע ל פני מועד הבחינה;
נוסף ע ל כך רש ימת הנבח נים וחלו קתם לכ יתו ת ת תפרסם
באתר ה רשות ) נבח ן שלא קיבל זימו ן אך מ ופיע ב רשימת
הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון(.

-

לא ניתן להירשם לבחינות באמצעות הפקסימילה.

-

לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה.

גוש  ,7022ח”ח ) 103מקודם ח”ח  ,(24ב שטח ש ל  142מ״ר,
בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.

-

המבט לים א ת הרשמ תם לבחינה לא יקבל ו ה חזר אגרת
הבחינה.

-

אפשר לדחות את ההרש מה לבחי נה למועד עתידי
ב אמצעו ת טופס פ” 016בקשה לדחיי ת מועד הרשמה
לבחינה” ו זאת ל א יאו חר מש בוע ימ ים לפנ י מ ועד כל
בחינה.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון ,68
תל אביב ,ובא גף נכס י העי ריה ,כיכר יצח ק רבי ן ,תל -אביב-י פו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

-

א פשר לוו דא ביצ וע דחי ית הבח ינה ב”מידע האישי” באתר.

תוספת

ביטול הרשמה לבחינות:

י”ח בטבת התשס”ז ) 8בינואר (2007
)חמ (3-4
רון חולדאי
יושב רא ש הוועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו

מקום הבחינה :הגימנסיה העברית הרצליה ,רח' ז׳בוטינסקי ,106
תל אביב.
כ״ט באדר התשס״ז) 19במרס (2007

הודעה לפי סעיף 9ו

)חמ (3-2766
אביעזר דנון
מזכיר רשות ניירות ערך

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ”ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ה1985-י ,אני מבטל את ההכרזה
על האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת
הניוקסל:

2

.1

קיבוץ מורן.

.2

כל מקום א חר הנמ צא ב רדיוס של  3קילומ טרים מקיבוץ
מורן.

כ״ב בניסן התשס״ז) 10באפריל (2007
)חמ (3-126
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ה ,עמ' .84
 2י”פ התשס״ז ,עמ' .1723

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ”ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
התשכ׳׳ה1965-י ,ובה תאם לתכנית ל' )לה לן -
והבניה,
התכנית( ,שהודעה בדבר א ישורה פ ורסמה בילקוט הפרסומים
 ,278הת שי״ג ,עמ '  ,671מצהיר ה בזה הו ועדה המ קומי ת לתכנון
ולבניה תל-אב יב-יפו )ל הל ן  -הו ועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור() 1943 ,להלן -
הפקו דה( ,כי ה קרקע המת וארת בתו ספת ,א שר ביחס אליה
פורסמה הודע ה לפי סעיפים  5ו  7-לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,4266הת שנ״ה ,עמ '  ,951ת היה לקני ינה הג מור והמו חלט של
עיריית תל-אביב-יפו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
2

תוספת
גוש  ,6638חלק ה  ,446ב שטח ש ל  1,519מ״ר ,בהתאם
לתשריט כשהשטח המופקע מתוחם בו בצבע אדום.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד' בן גוריון ,68
תל אביב ,ובאגף נכסי העיריה ,כיכר יצחק רבין ,תל-אביב-יפו,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י”ח בטבת התשס”ז ) 8בינואר (2007
)חמ (3-4

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור
הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכ נון והב ניה ,התשכ”ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ובהת אם לתכ נית מית אר מקומ ית
מס' תא) 2660/להל ן  -התכני ת( ,ש הודעה ב דבר אישורה
פורסמה בי לקוט הפ רסומים  ,5028הת שס” ב ,ע מ'  ,294מצהי רה
בזה הוועדה המקומ ית לתכנ ון ולבנ יה תל-אב יב-יפו) להלן -
הוועדה ( ,בהת אם לסעיף  19לפקו דת הקרק עות )רכי שה לצרכי
ציבור() 1943 ,להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת,
2

 1ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע”ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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___________
 1ס”ח התשכ”ה ,עמ' .307
 2ע”ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

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

הודעה לפי סעיף 9ו
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ”ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו 190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ובהתאם לתכנית מיתאר מס' תממ/
) 153להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3093התשמ”ד ,עמ'  ,3227מצהירה בזה הוועדה 1
 1ס”ח התשכ”ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

המקומ ית לתכנון ול בניה תל -אביב-י פו )להלן  -הוועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
) 1943להל ן  -הפקודה ( ,כי הק רקע המ תוא רת בתוספת,
אשר בי חס א ליה פו רסמה הו דעה ל פי סע יפים  5ו  7-לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,5599הת שס״ז ,עמ '  ,644תהיה ל קניינה
הג מור וה מוחלט של עי ריית קרית אונו מי ום פרסום הו דעה זו
ברשומות.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ׳׳ה1965-

2

תוספת
קרית אונו  -גו ש  ,6492ח׳׳ ח  ,48ב שטח ש ל  1,025מ״ ר; שטח
ההפקעה 54 :מ״ר; הייעוד :דרך.
העתק הת כנית מופקד ב משרדי ה וועדה ,רח' סו קולוב
 ,13קרית אונו ,וכל מעוני ין רש אי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
י' בשבט התשס״ז) 29בינואר (2007
)חמ (3-4

___________
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ו בהתא ם לתכנ ית מיתא ר מס' פ ת/
/1241א )ל הלן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,4178הת שנ״ד ,עמ '  ,1393מצ הירה בזה
הוועדה ה מק ומית ל תכנון ולב ניה פתח תקוה ) להלן  -ה וועדה(,
בהתאם לסעיף 19לפקודת הקרקעו ת)רכישה לצרכי ציבור( 1943 ,
)להל ן  -הפקודה( ,כי הקרק ע המתו ארת בתוספת ,אש ר ביחס
אליה פו רסמה הודעה לפי סע יפים  5ו  7-לפקוד ה בילקוט
הפרסומים  ,5003הת שס״א ,עמ '  ,3318תהיה לקניינה הגמור
וה מוחלט של עיר יית פ תח תק וה מ יום פרס ום הודעה זו
ברשומות.
2

תוספת
פתח תקוה  -גוש  ,6194חלקה  ,192בשטח של  4,730מ״ר.

דוד בריל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ה בטבת התשס״ז) 15בינואר (2007
)חמ (3-4

הודעה לפי סעיף 19

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התש כ׳׳ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ו בהתאם ל תכנית מיתאר מ קומית מ ס'
) 1248להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה בדב ר איש ורה פור סמה בילקוט
הפרסומים  ,2128הת של״ה ,עמ '  ,2088מצהיר ה בז ה הוועדה
המקומ ית לתכנון ו לבניה הרצליה )להלן  -הוועדה ( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור( 1943 ,
)לה לן  -הפק ודה( ,כי הקרקע המ תוארת בתו ספ ת ,אשר
ביחס אל יה פ ורסמה הודעה ל פי סע יפים  5ו  7-לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,5491הת שס״ו ,עמ '  ,1625תהיה ל קניינה
הג מור וה מוחלט של עי ריית הר צליה מי ום פרסום הו דעה זו
ברשומות.
2

תוספת
רח' השמ עוני  -גו ש  ,6526ח ׳׳ח  ;36הייע וד :דרך מוצעת
)כמסומן בתכנית(.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכ נון והב ניה ,התשכ”ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ו בהתא ם לתכני ת מס' פ ת50/1210/
)להלן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמ ה בילקוט
הפרסומים  ,5377הת שס״ה ,עמ '  ,1958מצהיר ה בז ה הוועדה
המקומ ית לתכנון ו לבניה פתח ת קוה )להלן  -הוועדה ( ,בהתאם
לסעיף  19לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור(1943 ,
)להל ן  -הפקודה( ,כי הקרק ע המתו ארת בתוספת ,אש ר ביחס
אליה פו רסמה הודעה לפי סע יפים  5ו  7-לפקוד ה בילקוט
הפרסומים  ,5491הת שס״ו ,עמ '  ,1627תהיה לקניינה הגמור
וה מוחלט של עיר יית פ תח תק וה מ יום פרס ום הודעה זו
ברשומות.
2

תוספת

העתק התכנית מופק ד במשרדי הוועדה  ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ג בכסלו התשס״ז) 14בדצמבר (2006
)חמ (3-4

___________
 1ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יעל גרמן
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה

פתח תקוה  -גוש  ,6379ח׳׳ח  ,50בשטח של  20מ״ר; הייעוד:
דרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ׳׳ה בטבת התשס״ז) 15בינואר (2007
)חמ (3-4

___________
 1ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה
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לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה1965-י ,ו בהתאם ל תכנית מיתאר מ קומית מ ס'
פת) 1240/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,3552הת שמ״ח ,עמ '  ,1970מצ הירה בזה
הוועדה ה מק ומית ל תכנון ולב ניה פתח תקוה ) להלן  -ה וועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
) 1943להל ן  -הפקודה ( ,כי הק רקע המ תוא רת בתוספת,
אשר בי חס א ליה פו רסמה הו דעה ל פי סע יפים  5ו  7-לפקודה
בילקוט הפ רסומים  , 4350הת שנ״ו ,עמ '  ,431תהיה לקניי נה
הגמור והמוח לט של עירי ית פ תח תקוה מי ום פרסום הודעה
זו ברשומות.

בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ו בהתאם ל תכנית מיתאר מ קומית מ ס'
פת) 1240/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,3552הת שמ״ח ,עמ '  ,1970מצ הירה בזה
הוועדה ה מק ומית ל תכנון ולב ניה פתח תקוה ) להלן  -ה וועדה(,
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקע ות )רכי שה לצרכי ציבור(,
) 1943להל ן  -הפקודה ( ,כי הק רקע המ תוא רת בתוספת,
אשר בי חס א ליה פו רסמה הו דעה ל פי סע יפים  5ו  7-לפקודה
בילקוט ה פרסומים  ,3710הת ש״ן ,עמ '  ,267תהיה ל קניינה
הגמור והמוח לט של עירי ית פ תח תקוה מי ום פרסום הודעה
זו ברשומות.

2

2

תוספת

תוספת

פתח תקוה  -גו ש  ,6715ח״ ח  ,28ח טיבת קרקע בשטח של
 1,654מ״ר לדרך 214 ,מ״ר לשצ״פ ו 83-מ״ר לשב״צ.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

פתח תקוה  -גוש  ,6715ח״ח  ,27בשטח של  379מ״ר.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בעיריית פתח
תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ״ה בטבת התשס״ז) 15בינואר (2007
)חמ (3-4

כ״ה בטבת התשס״ז) 15בינואר (2007
)חמ (3-4
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

___________
 1ס״ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חו ק התכנון והבניה  ,הת שכ״ה1965-
בתוקף סמכו תה לפי סעיפים  189ו  190-לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה1965-י ,ו בהתאם ל תכנית מיתאר מ קומית מ ס'
פת) 1240/להל ן  -התכני ת( ,שהו דעה ב דבר איש ורה פורסמה
בילקוט ה פרסומים  ,3552הת שמ״ח ,עמ '  ,1970מצ הירה בזה
הוועדה ה מק ומית ל תכנון ולב ניה פתח תקוה ) להלן  -ה וועדה(,
בהתאם לסעיף 19לפקודת הקרקע ות)רכישה לצרכי ציבור( 1943 ,
)להל ן  -הפקודה( ,כי הקרק ע המתו ארת בתוספת ,אש ר ביחס
אליה פ ורסמ ה הודע ה לפי ס עיפים  5ו  7-לפקוד ה בילקוט
הפרסומים  ,3758הת ש״ן ,עמ '  ,2443תהיה לקניינה הגמור
וה מוחלט של עיר יית פ תח תק וה מ יום פרס ום הודעה זו
ברשומות.
2

תוספת

הודעות לפי חוק התכנון והבניה
התשכ״ה1965-
מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר הפק דת "תכנ ית מס' תא/מ ק/
 - 3714מחנ ה יוס ף 5״ ,שי נוי מס '  2לשנ ת  2006של ת כני ת 2277
 נווה צדק.השטח ים ה כלולים בת כנית ומק ומם :תל -אביב ,ש כי נווה
צדק ,מחנה יוסף  - 5גוש  ,6926חלקה .74

פתח תקוה  -גו ש  ,6715ח״ ח  ,27ח טיבת קרקע בשטח של
 616מ״ר.

מטרת ה תכנית :א ( שינ וי בקו וי בני ן ה קבועים ב תכנית
הראשי ת; ב ( הגדלת מספר י חידות ה דיור המותרו ת ל לא הגדלת
סך כל השטחים למטרו ת ע יקריות; ג ( שינוי בהתאם לכך של
התכנית הראשית.

כ״ה בטבת התשס״ז) 15בינואר (2007
)חמ (3-4

כל מעו ניין רש אי ל עיין בתכ נית ,ב לא תש לום ,במש רדי
מינהל ההנ דסה ,שד' בן גוריון  ,68תל אב יב ,בי מים וב שעות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכ ל פר ט ת כנוני אחר הרו אה את עצמו נפגע ע ל יד י שי נוי
התכנ ית ,וכ ן כל הזכאי לכ ך על פי סעיף  100לחו ק ,רש אי בתוך
חודשיים מיום פרסום הודע ה ז ו בעית ונים ,להגיש התנגדות
במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

___________
 1ס״ח התשכ״ה ,עמ' .307
 2ע״ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

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 על הפקדת
 ,5472התשס”ו ,עמ' .967

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור ”תכנית מס' תא/מק3328/
 מתחם היורה  -גבעולים ))(3הת() ,”(3ש ינוי מ ס'  2לשנ ת 2001לתכנית מיתאר  2215ג/במ.2/
השטח ים הכלולים בתכנית ומקומם :תל אביב  -גוש
 ,6136חלקו ת  ,79 , 22-19ח״ ח  ;23גבול ות התכני ת :בצפו ן  -רח'
ה יורה ,בדרום  -רח' גב עולים ,במזרח  -רח' שת ולים ,במערב -
גן השוטרת.
מטרת ה תכני ת :א( איחוד וחלוקה חד שה שלא ב הסכמת
בעלים; ב( שינו י חלוק ת שטח י הבני ה המות רים בייעוד
למגורי ם ,בלי לשנות את ס ך כ ל ה שטח הכולל המו תר לבניה;
ג( תוס פת שתי קומות ,תוספ ת קומה מפולשת באז ור מגו רים
ב'; ד( הגדלת ה צפיפות המותרת באזור מ גורים ב' ,ללא
הגדלת סך כל ה שטחים למט רות עיק ריות ,מ וסד ות הציבור
והתשתיו ת הכלול ים בת כנית נו תנים מע נה לצרכי ם הנובעים
מה גדלת מספר יח”ד; ה( שינוי בקווי בנין בייעוד למגור ים ב';
ו( ש ינו י ב הוראות שט ח מגרש מי נימלי ; ז( הגדלת ס ך כל ה שטח
לדרכי ם; ח( הגד לת סך כ ל השט ח לשט ח צ יבו רי פתו ח; ט( מיסוד
של שטחי שירות שהוחלט עליהם בוועדה המקומית בתאריך
 16.6.2004במסגרת הוראות מעבר של תקנות התכנון והבניה
)חיש וב שטחים ו היתרים ( ,התשנ”ב ;1992-י( קביעת מבנ ים
להריסה.
הודעה על הפקדת
 ,5472התשס”ה ,עמ' .966

התכנית

פורסמה

בילקוט הפ רסומים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה,
שד' בן גו ריון  ,68תל א ביב  ,וכל מעוני ין רשאי לעיי ן בה ב ימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

הודעה בדבר תיקון פרסום על אישור תכנית מפורטת
בתכנית מס' תא/מק 3329/אשר פ ורסמה ב תארי ך 3.10.2006
למתן תו קף ,יש להש מיט את סע יפים .10ב) 6.בדב ר הוצאת
הי תר שי פוץ למ בנה הב נוי בז כות דר ך( ו.10-ב) 10.בד בר חזית
מסחרית ברח' חרותנו(.
התכנון

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור ”תכנית מס' תא/מק3329/
 מתחם גבעולים -תמוז))(2הת() , ”(2שי נוי מס '  3לשנת 2001של תכנית 2215ג/במ.2
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם - :גוש  ,6136חלקה ,24
ח” ח  ;25 , 23גבולו ת התכנית :בצפ ון  -רח' גבעולים  ,במערב -
גן השוטרת ,בדרום  -רח' תמוז ,במזרח  -רח' שתולים.
מטרת ה תכני ת :א( איחוד וחלוקה חד שה שלא ב הסכמת
בעלים; ב( שינו י בחלו קת שט חי הבני ה המות רים בייעוד
למגורים ,בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה;
ג( תוספתשל שתי קומות,תוספת קומה מפולשתבאזור מגורים ב';
ד( הגדלת הצפ יפות המותרת באזור מגורים ב' ,ללא הגדלת

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

סך כל הש טחים למ טרות עי קריות ,מו סדות הצ יבור וה תשת יות
הכלולי ם בתכנית נותנים מענה לצרכים הנובעי ם מהגדלת
מספ ר יחידו ת הדיו ר; ה( שינוי בקווי בנ ין לאזו ר מגורי ם ב';
ו( שינו י בהו ראו ת ש טח מינ ימל י; ז( הגד לת ס ך כל השט ח לדרכ ים;
ח( מיסוד של שטחי שירות; ט( קביעת מבנים להריסה.
התכנית

פורסמה

בילקוט הפ רסומים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה,
שד' בן גו ריון  ,68תל א ביב  ,וכל מעוני ין רשאי לעיי ן בה ב ימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דורון ספיר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה תל-אביב-יפו
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנית מיתאר
מקומית מס' בב/מק ,”3016/ש ינוי לתכ ניות ב ב/105/א,
בב/105/ב ,בב/105/ד ,2/בב/במ/414-1/א ,בב/מק/105/פ.
השט חים הכלול ים ב תכנית ומ קומם :ב ני ברק ,רח' הרב
יעקב לנדא  - 9 ,5גוש  ,6188חלקות .3104 ,3102
מטרת התכנ ית :א( תוס פת יח׳ ׳ד אחת )ד ירת גג( בקומת
הגג)קומ ה ו' ח לקית( בכל א חת מ תת-ה חלקות ב תחו ם התכנית,
סך ה כל  2דירות גג ב תחום ה תכני ת ,על ידי נ יצול ש טחם העיקרי
של חדרי ה גג המ ותרים )ל פי ת כנית בב/105/ד ,(2/ובתו ספת
שט חים עיקריי ם שלא נוצלו בקומת הקרק ע )המסחר ית( של
הבנין ונויידו לקומת הגג ,ללא תוספת שטחים עיקריים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.8.2006ובילקוט הפרסומים  ,5584התשס”ו.
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבני ה בני ברק  ,רח' ד וד המלך  ,11בנ י ברק  ,טל'
 ,03-5776487ובמ שרדי הו עדה המח וזית לתכ נון ול בניה מחוז
תל אב יב ,קרית הממ שלה ,דרך בג ין  ,125ת ל אביב  ,ט ל'
 ,03-7632579וכל מעוניי ן ר שאי לע יין ב ה בימים ובשע ות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ישכר פרנקנטהל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק
מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה גבעתיי ם ובמשרד י הועד ה המחוזי ת לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:
)” (1תכנית מפורטת מס' גב/מק ,”498/שינוי לתכניות מיתאר
גב ,390/גב/390/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' בורוכוב
 - 54גוש  ,6167חלקות  218 ,216בשלמותן ,ח”ח .46 ,43
מטרת התכנית :שינוי שטחי שירות תת-קרקעיים לחניה,
הגדלה מ 5,500-מ”ר ל 7,380-מ”ר.
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)” (2תכנית מפורטת מס' גב/מק ,”514/שינוי לתכניות מיתאר
גב/333/א ,גב.333/

השטח ים הכלולי ם בתכנית ומקומם  :הרצליה  -גוש ,6534
חלקה  11בשלמותה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח'
ההסתדרות  - 11-3גוש  ,6162חלקה  122בשלמותה.

מטר ת התכני ת :תי קון טע ות בתכני ת מק 2124/בדבר קביעת
שטחי שירות מעל פני הקרקע.

מטרת התכנית :הסדרת תוספות בניה שלא במסגרת אגף
שלם והתרת אפשרויות הרחבה נוספות באישור מהנדס
העיר ,על ידי :א( ביטול הסעיף בתכנית התקפה הקובע
כי הבניה תבוצע באגפים שלמים בלבד; ב( התרת פתרון
תכנוני אחר לאישורו של מהנדס העיר.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5603התשס״ו ,עמ' .821

כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
תכני ת ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ולבניה גבע תיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיי ם  .53299המתנ גד ימציא
את העת ק התנגד ותו למשר די הוע דה המחו זית לתכנו ן ולב ניה
מחוז תל אב יב ,קרית הממ שלה ,דרך מנ חם בגין  ,125תל אב יב
.67012
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יצחק נטוביץ
ממלא מקום יושב ראש הועדה
המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
מק.”1913/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש ,6668
חלקה  ,780ח”ח .1096 ,800
מטרת התכ נית :י צירת רצף מעבר בין ש טחים ציב וריים
פתוחים  ,השצ״ פ שבחלקה  1096והשצ״פ שמצפ ון לרח' הגבורה,
ומיסוד מצב בנ יה קיי ם ,על יד י :א( קבי עת הו ראות לאיחוד
וחלו קה בהס כמת הבע לים ו בלבד ש אין בתכ נית שינ וי בשטח
הכולל ש ל כל י יעוד קרקע; ב( התאמת קווי ה בני ן ל גבולות
המגרש הח דש ,בלא ה גדלת ש טחי ה בניה ה מותר ים; ג( התאמת
הגדרות על פי גבולות המגרש החדש.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.12.2005ובילקוט הפרסומים  ,5481התשס״ו ,עמ' .1246
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ו לבני ה הרצליה  ,רח' ס וקולוב  ,22הרצלי ה ,ובמשר די
הועד ה המ חוזית לתכ נון ו לבניה מ חוז תל אביב ,רח ' בגין ,125
תל אבי ב ,וכל מע וניין רשאי לעיין בה בימ ים ובש עות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ו לבני ה הרצליה  ,רח' ס וקולוב  ,22הרצלי ה ,ובמשר די
הועדה המח וזית ל תכנ ון ול בניה מח וז תל א ביב ,רח' בגין ,125
תל אבי ב ,וכל מע וניין רשאי לעיין בה בימ ים ובש עות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יעל גרמן
יושבת ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מית אר מס'
ח-מק/330/ב ,”1/שינוי לתכניות מיתאר ח ,1-ח ,330-ח330-ב.
השטחים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :חולו ן ,פינת הרחובות
חנקין והה סתדרות  -גו ש  ,7173חלק ה  ,280ח״ ח ;232-230 , 203
גוש  ,6021ח׳׳ח .694 ,555 ,275
מטרת התכנ ית :שיפ ור חל וקת שט חי הדי רות ללא שינוי
בסך כל השטחים המותרים לבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5592התשס”ז ,עמ' .393
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנו ן ול בניה חול ון ,ב נין העי ריה ,רח ' ויצמן  ,58קומ ה  ,9חולון,
טל'  ,03-5027485וכן ב משרדי ה ועדה המח וזית ל תכנון ו לבניה
מחוז תל א ביב ,דרך מ נחם בגין  ,125תל-אביב-יפ ו ,67012
טל'  ,03-7632588וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה רינת
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה חולון

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבנ יה חדרה ובמשרד י הועדה המחוזי ת לתכנון ולבנ יה מחוז
חיפה מופקדת ”תכנית מפורטת מס' חד/מק813/יד”.
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :חדרה  -גו ש ,7726
חלקה  39בשלמותה.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנית מיתאר מקומית
מס' הר/מק/2124/א” ,שינוי לתכנית הר/מק.2124/
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מט רת התכ נית :ש ינוי קו וי בנ ין צד דיים ל מבנה קיי ם .כל
תו ספת בני ה ו /או בניה חדשה יהיו על פ י הור אות תב”ע ח ד/
 ,813לרבות ההוראות בדבר קווי בנין.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית  ,וכ ן כל ה זכא י לכ ך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המקומית
לתכ נון ולבנ יה חדר ה ,רח' הלל יפה  ,9חד רה ,טל ' .04-6303728
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פלי״ם  ,15חיפה ,טל' .04-8616205
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,ב פיר וט הנמ קות וב ליווי תצ היר המא מת את ה עובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנית מיתאר מפורטת
מס' חד/מק813/יג” ,שינוי לתכנית חד.813/
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :חדרה  -גו ש ,7731
חלקה  245בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי בקווי בנין למבנה קיים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 15.9.2006ובילקוט הפרסומים  ,5587התשס״ז ,עמ' .213
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכ נון ולבנ יה חדר ה ,רח' הלל יפה  ,9חד רה ,טל ' ,04-6303728
ובמ שרדי ה ועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ח יפה ,רח'
פלי” ם  , 15חי פה ,טל '  ,04-8616205וכל מע וניין רשאי לע יין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חיים אביטן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה

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

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
חכ/מק/22/ב ,”5/שינוי לתכנית חכ/22/ב.
השטח ים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ע ין אילה
 ,11002ח”ח  ;61 ,53מגרש  505בשלמותו מתכנית חכ/22/ב.

מטרת ה תכנית :הסדרת גבולות מגרש המיועד ל צורכי
ציבור בהתאם ל מבנה ק יים ,ללא ש ינוי ב זכויות הבניה
המאוש רות על ידי :א( איחוד וחלוקה בה סכמת בעל ים ,הכולל
החלפה וניוד שטחים צ יבורי ים ודרך ב מסגרת איחוד וחלוקה
ללא שינ וי בשט ח הכו לל של כל ייע וד קרק ע בתח ום התכ נית;
ב( הקטנת קו בנין קדמי מ 5-מ' לרוחב משתנה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 4.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5525התשס״ו ,עמ' .3120
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
ל תכנון ו לבני ה חוף ה כרמל ,ד”נ ח וף הכרמ ל ,ט ל' ,04-8136213
ובמ שרדי ה ועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ח יפה ,רח'
פלי” ם  15א ,ח יפה ,ט ל'  ,04-8633448וכל מע וניין רשאי לע יין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 89
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה חוף הכ רמל ובמש רדי הו עדה המחו זית
מחוז חי פה מו פקדת ”תכנית מפור טת מס'
שינוי לתכנית חכ/9/ג.

 -גוש

לחוק התכנון
קומית ל תכנ ון
לת כנון ולבניה
חכ/מק/9/יג”,

נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
לתכנון ולבניה
המחוזית
הועדה
ובמשרדי
ולבניה עירון
מחוז חי פה מו פקדת ”תכנית מס' מק/ען ,”728/שינו י לתכנ ית
ען 361/ב.מ.

השט חי ם הכלו לים ב תכנית ומ קומם :מ עגן מיכא ל  -גוש
 ,10970ח”ח .16 ,13

ה שטחים הכלו לים בתכנית ו מקומם:
גוש  ,8753חלקות  58 ,57בשלמותן.

בקה אלע' רבייה -

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים לצורך
הרח בת מגרש פלסא ון באזו ר התעש יה מעגן מיכא ל ,כדי
לאפשר הרחב ת ה מפעל ה קיים  ,בלי ל שנות א ת השטח הכולל
של כל ייעוד קרקע; ב( שי נוי קו בנ ין הקבוע בתכנית כר וחב
משתנה.

מטרת התכנית :א( חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים;
ב( י צירת בסיס חוק י לרישוי מבנים קיימים ; ג( שינוי בקו ב נין
בדבר בנינים קיימים; ד( שינוי גודל מגרש מינימלי.

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגד ות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ו לבניה ח וף ה כרמל ,ד”נ ח וף הכרמ ל ,ט ל'  .04-8136213העתק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז חיפה ,רח' פלי”ם 15א ,חיפה ,טל' .04-8633448

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגדות בתוך חו דשי ים מיום פרסו מה של הה ודעה המאוחרת,
בין הפ רסומים ב עיתונו ת ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ו לבניה ע ירון ,ת” ד  , 241עאר ה  , 30025טל '  .04-6351789הע תק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז חיפה ,רח' פלי”ם 15א ,חיפה ,טל' .04-8633448

2275

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

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מית אר מס'
ענ/מק ,”836/שינוי לתכנית ען 297/ב.מ.
השט חים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :אום אל פחם -
אלבאטן מזרח  -גוש  ,20413חלקות  8 ,5בשלמותן.
מטרת התכנית :א( חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים;
ב( הק טנת קוו י בני ן; ג( יצירת בס יס חוק י לרי שוי מב נים
קיימים.
הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 25.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5472התשס״ו ,עמ' .970
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבניה עירון ,ובמשרד י הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז ח יפה ,רח' פ לי״ם 15א ,חיפה ,טל'  ,04-8633448וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
מוחמד סובחי ג׳בארין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבנ יה שומר ון ובמש רדי הועד ה המחו זית לתכנ ון ולבנ יה מחוז
חיפה מו פקדת ”תכנית מית אר מקומ ית מס' ש/מק ,”1208/שינ וי
לתכנית ש ,356/בכפיפות לתכניות ש ,642/ש ,730/ש/מק.733/
אל זרקא -

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים;
ב( הקטנת קווי בנין על פי הקיים.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המקומית
לתכנון ול בניה שומרון ,רח' המ ייסדים  ,52זכר ון יעק ב.
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי”ם /15ב ,חיפה ,טל' .04-8616252
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מוטי קירמאיר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

2276

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים

מרחב תכנון מקומי עירון

השטח ים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ג'סר
גוש  ,10398ח”ח .163-152

מחוז המרכז

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
יד/מק ,”5038/שינוי לתכניות ממ ,14/865/ממ ,865/ממ.916/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד  -גוש ,6695
ח”ח  ;180,149מגרש /264א בשלמותו.
מטרת הת כנית :א( התכ נית מבצ עת חלוקה של מגרש
 264ל  3-מגרשי ם א ' ,ב ' ו-ג'(  (1 :קביע ת  8יח׳ ׳ד על מגרש
 264א;  ( 2קביע ת  2י ח” ד על מגר ש  264ב;  ( 3קביע ת  2י ח”ד
על מג רש 264ג; בה תאם לתכנית בינוי מצורפת; ב( הג דלת
אח וזי הבני ה בכ ל המגר שים ל 66%-במקו ם  ;60%ג ( (1
קביעת קו בני ן אחו רי במגרש 264ב ל 4-מ' ב מקו ם  5מ';
 ( 2קביע ת קו ב נין א חור י במגר ש 264ג ל 4-מ' במ קום  5מ';
בהתאם לתכ נית בינו י מצור פת; ה( במגרש 264א בנ יית מח סן
וחניה ליח״ד  B1יהיו בהתאם ל תכנית הב ינוי ,מ חסנים נוספים
יהיו כ חלק מהמ בנה הע יקרי ולא יהיו חנ יות מקו רות נ וספות
בחזית הר חוב ; ו( במ גרשים 264ב ו264-ג בניי ת מחסני ם וחני ות
תהיה בהתאם לתכנית הבינוי המצורפת.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5592התשס”ז ,עמ' .398
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבני ה יה וד ,רח ' מרבד הקסמים  ,3נוו ה מונסון  ,יהו ד,
טל'  ,03-5391282ובמשר די הועד ה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז המר כז ,שד' הרצל  ,84רמ לה ,טל '  ,08-9270170וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
יוסי בן דוד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה כפר סב א ובמשרד י הועד ה המחוזי ת לת כנון ולבניה
מחוז המ רכז מו פקדת ”תכנית מיתא ר מקומי ת מס' כס/מק/
/80/1ב”.
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר סבא  -גו ש ,7621
חלקה  134בשלמותה.
מטרת ה תכנית :התכנית מק יימת את עקרון הבינוי ה מקורי
בדבר פריסת ה מבנים בא ופן שמ דפן את חללי ה רחובות והגן
הפנימ י במרכז  ,ובאופן שהמבנים הגבוהי ם מצויי ם במרכז
והנמוכ ים לאו רך ה רחוב ות ,כל זאת ת וך שמי רת והדגשת
איכוי ות הקיים ,ש דרת הב רושים ,המ בנה ה טופוגרפ י ,הפארק
העוטף .מ טרת השינו י בבינוי להתאימ ו ולשמר את ה איכויות
הקיימ ות ה נזכרות ; פעילו ת ותנוע ת הולכי ר גל במתחם
מתקי ימת ב אופן ב לתי מופ רע על ידי ת נועת ר כב ,הקשר
בין ה מבנים לשטחי ם הפתוחי ם )פרטיי ם וציבו ריים( ש בתוך
המתחם הוא בלתי אמצעי.

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

עיקרי ה ורא ות התכנ ית :א( אי חוד וחלו קה של מ גרשים,
ובלבד שאין בת כני ת שינו י בשט ח הכול ל של יי עודי הקרקע;
ב( שי נוי שט חי הב ניה ללא שינוי בסך כל הש טח הכ ולל המ ותר
לבני ה בתכנ ית ) השטח ה כולל ה מותר ל בניה ב כל ייעו ד קרקע
לא גדל ביותר מ ;(50%-ג( שינוי בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכ ן כל הזכאי לכ ך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם למשרד י הועדה ה מקומית לת כנון
ולבני ה כפ ר סבא  ,רח ' ויצמן  ,137כפ ר סבא  ,טל ' .09-7649177
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9270170
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

השטח ים ה כלול ים בתכנ ית ומקומ ם :נתני ה ,שכי ע יר ימים
 גוש  ,9043חלקות  19 ,5 ,4בשלמותן.מטרת ה תכנית  :א( אי חוד וח לוק ה מחדש ב הסכמת
הבעלי ם; ב( הגד לת שט חי ציב ור; ג( קבי עת קו וי בני ן; ד( שינוי
לבינוי.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכ ן כל הזכאי לכ ך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגד ות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ולבני ה נת ניה ,רח ' הצורן  ,6אזור התעשיה קרית ספיר ,נתניה,
טל'  .09-8603170העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המחוזי ת לת כנון ול בניה מחוז המ רכז ,רח ' מוצקין  ,91רמלה,
טל' .08-9788444
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה
מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבני ה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה מודיעין מופקדת ”תכנית מפור טת מס' מד/מק,”3/8/
שי נוי לת כניות מי תאר תמ”א  16/23א  ,1/תמ מ/6/3/ה ,מד,2020/
ולת כניות מפ ורטות מד ,8/מ ד ,20/מ ד ,21/בכפ יפות לתמ א,22/
ו-תמא.35/
השטח ים הכלולי ם בתכנית ומקומם  :מודיעי ן ,כביש 431
בתחום מודיעין  -גוש  ,5108ח״ח .24,20 ,14 ,10 ,8-6
מטרת ה תכנית :התווי ית תו ואי דר ך ,ודרכי שירות ל החזקת
מבנים ומיתקני דרך.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכ ן כל הזכאי לכ ך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנגדות בתוך ח ודש יים מיו ם פרס ומה של ה הודעה המאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ולבניה מודיעין ,ת”ד  ,1מודיעין ,טל' .08-9726058/115
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
משה ספקטור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבנ יה נתני ה ובמשר די הועדה המחוז ית לתכנו ן ולבנ יה מחוז
המרכז מופקדת ”תכנית מפורטת מס נת/מק/20/401/א.”8/

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

)” (1תכנית מיתאר מקומית מס' נת/מק/14/537/א.”3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח'  - 104גוש
 ,7940חלקות  170-168בשלמותן.
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים; ב( קביעת הוראות ,זכויות הבניה וקווי הבנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 31.7.2006ובילקוט הפרסומים  ,5572התשס״ה ,עמ' .4837
)” (2תכנית מיתאר מקומית מס' נת/מק ,”20/650/שינוי
לתכניות נת ,7/400/נת ,2/נת.2/379/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,שכ' עין
התכלת ,רח' הזית  - 11גוש  ,8315ח”ח .41
מטרת התכנית :א( הקטנת קווי בנין לפי מצב קיים;
ב( הגדלת תכסית על ידי ניוד שטחים בין הקומות;
ג( תוספת ש טחי בנ יה עי קרי ים; ד( ני וד שט חים ע יקריים
לשטחי שי רות; ה( קביעת מבנים להר יסה; ו( קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004ובילקוט הפרסומים  ,5348הת שס״ה ,עמ ' .748
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנון ולב ניה נתנ יה ,רח' הצורן  ,6אזו ר התע שיה קרי ת ספי ר,
נתני ה ,טל'  ,09-8603170ובמש רדי הועד ה המחו זית לתכנ ון
ולבניה מחו ז המרכז  ,רח' מוצקין  ,91רמ לה ,טל ' ,08-9788444
וכל מעונ יין רשא י לעיי ן בה ן בימי ם ובש עות שהמש רדים
האמורים פתוחים לקהל.
שמעון שר
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה
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המקומית

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

)” (1תכנית מיתאר מס' רצ/מק ,”2/25/1/1/שינוי לתכניות
רצ/מק ,25/1/1/רצ/מק.1/25/1/1/
השטח ים הכ לול ים בתכני ת ומקומ ם :כל תח ום מרחב
התכנון ראשון לציון.
מטרת התכני ת :א( ש ינוי הו ראות ה בינ וי בדבר בניית
מחסני ם באזורי מג ורים א' וב'; ב( בהוראו ת סעיף .7ג
בתכנית רצ/מק 25/1/1 /יירשם ”אין האמ ור גו רע מאפ שרות
הקמת מחסן כח לק מה מבנה עצ מו וב גובה הקומה” ,ויימ חק
המשפט הקובע ”בשטח שלא יעלה על  7.5מ”ר לדירה”.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5594התשס״ו ,עמ' .494
)” (2תכנית מיתא ר מס'
רצ.53/50/1/

רצ/מק ,”3/53/50/1/שינו י לתכנ ית

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,נחלת
יהודה ,רח' פינסקר  - 17גוש  ,3628ח״ח .97
מטרת התכנית :א( חלוקה ל 4-מגרשים; ב( קביעת הוראות
בינוי; ג( קביעת אורך חזית במגרש  208ל 16-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5594התשס״ו ,עמ' .494
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנו ן ול בניה רא שון לצ יון ,רח ' הכרמל  ,20ראשון לציון,
טל'  ,03-9547577ובמשר די הועד ה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז המר כז ,קרית הממש לה ,רח' הרצל  ,91רמ לה ,טל'
 ,08-9788444וכל מעוניי ן רש אי לעי ין בה ן בימים ובשע ות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מאיר ניצן
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
לה/מק/250/ב ,”16/שינוי לתכניות לה/250/ב ,לה.3/1000/
השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :רמלה  -גו ש ,5792
חלקה  13בשלמותה.
מטרת הת כנית :א( ח לוקת ה מגרש ב לי לשנות את שטחו
הכ ולל; ב( שי נוי קו בנ ין קדמי מ 4-מ ' ל  0-מ'; ב( שינוי קו בנין
צד די מ 4-מ ' ל  0-מ '; ד( שינו י ק ו בנין צד די מ  5-מ ' ל  0-מ';
ה( שינוי ש טח מג רש מ ינימלי מ 600-מ״ר לשט חים לפי טבלת
זכויות הבניה; ו( ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.11.2004ובילקוט הפרסומים  ,5358התשס״ה ,עמ' .1059
הודעה על הפקדה שניה של הת כנית פורסמה בע יתונות
ביום  13.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5496התשס״ו ,עמ' .1947
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במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבניה רמלה ,רח' שמשון הגיבור  ,1רמלה ,טל'
 ,9771564ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
-08
המרכ ז ,ר ח' הרצל  ,84רמ לה ,טל '  ,08-9270170וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
יואל לביא
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמלה
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר עם הוראות
כמפורטת באישור שר הפנים
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכ נית מי תאר עם
הוראות כמפורטת מס' רע/מק ,”437/1/שינוי לתכנית רע.2000/
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה,
 -גוש  ,6579ח”ח .292

רח' אשר 32

מט רת התכנית :א( שינו י ק ו בנין אח ורי)מזרח י( מ 6-מ ' ל-
 2.20מ ' בקומ ת ק רקע; ב ( תוספ ת ש ל  6%שטח עיק רי; ג( הגדלת
תכסית קרקע מ 35%-ל.40%-
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5528התשס״ו ,עמ' .3213
י

הועדה

התכני ת האמור ה נמצא ת במשרד
המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,רח' השוק  ,6רעננה ,טל'
 ,7610516ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
-09
המרכ ז ,ר ח' הרצל  ,91רמ לה ,טל '  ,08-9788444וכל מע וניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
דורון יום טוב ניב
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)” (1תכנית מקומית מס' הר/מק ,”51/88/שינוי לתכניות הר/
 ,11/88הר/11/88/א.
השט חים הכל ולים בתכנית
ישורון  - 23גוש  ,6455חלקה .471

ומקומם :הוד השר ון ,רח'

מטרת ה תכנית :א( קבי עת הורא ות בינ וי ותוספת י חידות
דיור ; ב( ק ביע ת הקלו ת באחוז י בניה ; ג( ת וספ ת שטחי
שירו ת לתכני ת בסמכו ת ועד ה מקומי ת להקצו ת שטחי
שירו ת לתכ ניות שק יבלו תוק ף לפני  ;1989ד( תוספת שתי
קומות לבנין  -ב נין מגו רים ב ן  5קומות מעל ל קומת עמודים
מפולש ת ח לקית וקומת גג חלק ית )פנטהא וז(; ה ( קביעת
קווי בנין; ו( מתן הנחי ות לעיצ וב אדרי כלי; ז( קביעת גודל
שטח מגרש מ ינימלי שנקבע ב תכנית הר.160/
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5603התשס”ו ,עמ' .824

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

)” (2תכנית מקומית מס' הר/מק ,”8/548/שינוי לתכניות הר/
במ ,3/58/הר/במ ,548/הר/במ/548/ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח'
ז״בוטינסקי פינת רח' שביל התיכון  -גוש  ,6446ח״ח ,75,54
.448 ,429 ,79
מטרת ה תכנית :א( איחוד ו חלוקה של מגרשים ב הסכמת
בע לים; ב ( ש ינוי של קו בני ן הקב וע בתכ נית; ג ( ש ינוי של
הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5599התשס״ו ,עמ' .656
הודע ה זו מב טלת ומ תקנת ה ודעה קו דמת על מת ן תוקף
לתכנית אשר פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5561התשס״ו,
עמ' .4488
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנ ון ו לבני ה הוד ה שרון  ,רח' ב ני ברית  ,7הוד ה שרון,
טל'  ,09-7759666וכן ב משרדי ה ועדה המח וזית ל תכנון ו לבניה
מחוז המר כז ,רח' הרצל  ,91רמ לה ,טל '  ,08-9788444וכל מע וניין
רשאי ל עיין בהן בימים וב שעות שה משרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי לב השרון

השטח ים הכלו לים בתכנית ו מקומם :עין שריד  -גוש ,8808
חלקות  47 ,46במלואן ,ח”ח .48 ,45 ,1
מטרת ה תכנית  :א( אי חוד וח לוק ה מחדש ב הסכמת
הבעלי ם ,חלקות  45 , 1ו  48-לח לקי חלקות ו איחוד חלק מכל
אחת מה ן ע ם חל קות  , 47 , 46ליציר ת  3מגרש י מגורי ם חדשים
כדלק מן :מגרש  - 3001מגורים א' לבנ יית בית דו -משפחתי,
מגרש  - 3002מגו רים א' לבני ית ב ית חד-מ שפח תי ,מגרש
 - 3003מגור ים א' לבניית ב ית ד ו-משפחת י; ב( תוספת
 2י ח”ד חדש ות ללא ה גדל ת סך כל הש טחי ם על י די :א( הפי כת
חלקה  47בתוס פת ח לק מחלק ה  ,1/1מחלקה חד -משפחתית
ודרך ל מגרש דו-מש פחתי ש ייקרא  ;3003ב( קביעת חלקי
חלקה  1/1וחלק מחלק ה  ,46למגרש חד -משפחת י ;3002
ג( הג דרת זכויות בנ יה לכל ה מגרש ים שב תכנית ,ללא שי נוי
בשטח הכו לל המות ר לבניה בכל ייעוד י הקרק ע; ד( קביעת
זכויו ת בני ה למגרש המגורי ם החד ש מגרש ) 3002ללא תוספת
שטחי ב ניה(; ה( שי נוי קו בנ ין אחורי ל מגרש  3003חדשה,
מ 6-מ ' ל  3-מ' ל פי מצב קיי ם )לל א תוספ ת שטח י בני ה(; ו( ש ינוי
שט ח מינימלי המותר לבניה למגרש חד-משפחת י מ 450-מ״ר
ל 490-מ״ר.
הודעה על הפקדת
 ,4648התשנ”ח.

התכנית

המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ו לבניה לב הש רון ,צומת בני דר ור ,דואר ת ל מונד ,40600
טל'  ,09-7962205וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף 89
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ
ולבניה לב השר ון ובמשר די הוע דה המחוז ית
מחוז המ רכז מו פקדת ”תכנית מפור טת מס'
5א” ,שינוי לתכנית צש.5/21-11/

לחוק התכנון
קומית ל תכנ ון
לתכ נון ולבניה
צש/מק/21-11/

השטח ים הכלול ים בתכנ ית ומקומ ם :יע״פ  -גו ש ,7822
חלקות  ,86-74 , 72 , 71 , 44 , 41-36ח”ח ,51 , 47 , 45 , 43 , 42 , 35 , 25
.87 ,73 ,70
מטרת התכנית :שינוי קו בנין קדמי לחניות מקורות.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בב נין א ו בכל פר ט תכנו ני א חר הרוא ה את עצמ ו נ פגע על
ידי התכ נית וכן כל הז כאי לכך על פי סעיף  100לחו ק ,רשאי
להגיש הת נגדות ב תוך ח ודשיים מ יום פ רסומה של הודעה
זו בעי תונים ,למשרדי ה ועדה ה מקומית לתכנון ולב ניה
לב השרון ,צומת בני דרור ,דואר תל מונד  ,40600טל' .09-7962205
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
צש/מק ,”24/21-9/שינוי לתכניות צש ,9/21-9/צש.18/21-9/

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

פורסמה

בילקוט הפ רסומים

יצחק ישועה)שייע(
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב השרון
מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות מקומיות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

)” (1תכנית מפור טת מקומ ית מס' גז/מק ,”15/11/שינו י לתכנ ית
גז.13/11/
השט חים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :מ שמר דוד  -גוש
 ,5149חלקות  ;42 , 39 , 15 , 13מגרשים  ;11 , 10שטח התכנית:
 21.625דונם.
מטרת ה תכנית :חלוקת מ גרשים  608ו  609-באזור שירותים
ות עשיה נקיה ל 4-מגרשים חדשים 608 :א 608 ,ב609 ,א
ו609-ב ,בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת
 ,5581התשס״ז.

התכנית

פורסמה

בילקוט הפ רסומים

)” (2תכנית מפור טת מקומ ית מס' גז/מק ,”34/28/שינוי לתכני ות
גז/ש/507/א ,גז/במ/1/14/28/א.
השטחים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :נוף איילון
 ,5777חלקה  ;16גוש  ,5780חלקה  ;3שטח התכנית:
 6.94דונם.

 -גוש

מט רת התכני ת :א( שי נוי ב קווי ב נין הק בוע ים בתכני ת; ב(
תוספת קומה למספר קומות מותר ,ותוספת גובה לגובה
מרב י מותר ; ג( ש ינוי חלוקת השטח ה מות ר לבני ה בין
הקומות ,ללא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5564התשס״ו.
)” (3תכנית מפורטת מס' גז/מק ,”26/618/שינוי לתכניות גז/
 ,15/618גז ,11/618/משמ .54
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני עטרות  -גוש
 ,7157חלקה  ;12מגרש  ;34שטח התכנית 0.5 :דונם.
מטרת התכנית :שינוי בקו בנין קדמי לפי מצב קיים בשטח,
הקטנת קו בנין קדמי למגורים מ 5-מ' לקו בנין  4.88מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5564התשס”ו.
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנו ן ול בניה ל ודים ,וכל מעו ניין רשאי ל עיין בה ן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נשאת כיוף
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
התכנ ית ,וכ ן כל הזכאי לכ ך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מרחבית לת כנון
ולבניה שרו נים ,רח' הצורן 1ג ,אזו ר התעש יה פולג  ,נתנ יה,
טל'  .09-8636012העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המחו זית לתכנון ולבני ה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08-9788444
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מרחבי שרונים

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מ פורטת מ ס' הצ/
מק213/1-5/א” שי נוי לתכנ יות הצ  ,”30/1-5/הצ/מ ק,131/1-5/
הצ/מק.213/1-5/

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מ פורטת מ ס' בר/
מק/240/א ,”1/שינוי לתכנית בר/מק/240/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני דרום  -גוש ,986
ח״ח .14 ,11
מטרת התכנית :א( שינוי קווי בנין במגרשים ;9 ,5 ,4
ב( הת רת הקמת מיתקנ ים הנדסי ים בהתאם לשיק ול הו עדה
המקומית ובאישורה ,ללא הגבלת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.12.2006ובילקוט הפרסומים  ,5605התשס״ז ,עמ' .901
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ול בניה שורקות ,דואר גב עת ברנר  ,60948טל'
 ,08-9412991וכן ב משרדי ה ועדה המח וזית ל תכנון ו לבניה
מחוז המר כז ,קרית הממש לה ,שד' הרצל  ,91רמל ה ,72430
טל'  ,08-9788444וכל מעוניי ן ר שאי לע יין ב ה בימים ובשע ות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עמי יפרח
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ רחבית ל תכנ ון
ולבנ יה שרונ ים ובמש רדי הועד ה המחו זית לתכנ ון ולבנ יה מחוז
המרכז מ ופקדת ”תכנית מפור טת מס' הצ/מק ,”145/1-3/שינ וי
לתכניות הצ ,31/1-3/הצ/מק.130/1-3/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדסיה ,רח' שלום
שבזי  - 48גוש  ,8002חלקה  ;157שטח התכנית  1,006מ״ר.
מטר ת התכנ ית :א( הגד לת שט חי ציב ור;
בנ ין אחו רי מ 6-מ ' ל  3-מ' ,שי נוי קו בנין קדמי
רח בת השבי ל( מ 3-מ ל  2-מ ' ,וש ינוי קו בנין
ל 2-מ ' ,ולפרגו לה ל  1-מ' ב מגר ש  2778ולפי

השטחים הכלולי ם ב תכנית ומ קומם :ת ל מונד ,הרחובות
הדקל וה נרקיס  -גו ש  ,7788חלקו ת  ,145,59ח׳׳ ח  ;60,55,51שטח
התכנית 5.051 :מ״ר.
מטרת התכנית :א( הר חבת דרך; ב( קב יעת הוראות סלילה
ופיתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.11.2005ובילקוט הפרסומים  ,5477התשס״ו ,עמ' .1125
המרחבית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולב ניה שרונ ים ,רח' הצורן 1ג ,אז ור התעש יה פו לג,
נתני ה ,טל'  ,09-8636012ובמש רדי הועד ה המחו זית לתכנ ון
ולבנ יה מ חוז המרכ ז ,קר ית הממש לה ,ר ח' הרצל  ,91רמלה,
טל'  ,08-9788444וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יואל מוזס
יושב ראש הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

מחוז הצפון

מרחב תכנון מרחבי שרונים
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 ;2777ג ( שינו י בהוראו ת בינו י ל  2-יח׳׳ד במגרש ובתכסית
מ 117.90-מ”ר ל 151.81-מ״ר.

ב( שינו י בקו
מז רחי )ל כיוון
צד די מ  3-מ'
הקיים במגרש

מרחב תכנון מקומי בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
בש/מק/ג ,”16/7306/שינוי לתכניות ג ,6995/ג.7306/
השט חים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שאן  -גוש
 ,22876ח”ח  ;174 , 139 , 93-88 , 86גוש  ,22877ח”ח 139 , 92 , 91
ומגרש  ;124מגרש  15בשלמותו.
מטרת התכנית :א( קביעת שטחים לייעודים השונים;
ב( החלפה ואיזון בין שצ”פ לשימוש מעורב )מרכז תיירות(;
ג( קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

הודע ה על הפקד ת התכני ת פורסמ ה בעית ונו ת ביום
 7/2005ובילקוט הפרסומים  ,5587התשס״ז.

ו לבניה מח וז הצ פון ,קר ית המ משלה ,ת”ד  ,580נצרת עילית,
טל' .04-6558211

המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנו ן ולבניה בית שאן ,רח' ירושלי ם הבירה  ,1בי ת שאן  ,טל'
 ,04-6489414ובמ שרדי הו עדה המח וזית לתכ נון ול בניה מחוז
הצפ ון ,קרי ת הממ שלה ,נצר ת עיל ית ,טל'  ,04-6508508וכל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ז׳קי לוי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שאן

התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
מק/כר.”10/11053/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כרמיאל  -גוש ,18994
ח״ח  ;12מגרש  183בשלמותו מתכנית ג.11053/
מטרת התכ נית :א( שינוי מפלסי פיתוח במ גרש; ב( שינוי
תכנון ועיצוב קיר תומך לרחוב; ג( שינוי מיקום חניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5594התשס”ז ,עמ' .497
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ו לבניה כר מיאל ,ש ד' קק״ל  ,100כר מיאל ,טל ' ,04-9085681
ובמש רדי הוע דה המ חוזית ל תכנון ו לבניה מח וז הצפ ון ,קרית
הממשלה ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508וכל מעוניין
רשאי ל עיין בה בימים ובש עות שהמ שרדים האמ ורים פ תוחים
לקהל.
עדי אלדר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כרמיאל
מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה מגדל ה עמק ובמש רדי הו עדה המחו זית ל תכנון ולבניה
מחוז הצ פון מו פקדת ”תכנית מפור טת מס' מה/מק,”1/4818/
שינוי לתכנית ג.4818/
השטחי ם הכ לולים בתכני ת ומקומם  :מגדל העמק ,רח ' האלה 4
 גוש  ,17446ח”ח .54מטרת התכנית :הרחבת מבנה ציבורי שלוחת העיריה,
על י די שי נוי בקו בני ן הקבו ע בתכ נית :קו בנ ין צ די  0מ' ב מקום
 3מ' הקיים.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל הזכ אי ל כך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך  60ימ ים מיום פרסומה של ההודעה המאוח רת בין
הפרסומ ים בעית ונים ,למ שרדי ה ועדה המ קומית לתכנ ון ולבניה
מ גדל הע מק ,דרך הע מק ,ת” ד  , 590מג דל העמ ק ,טל ' .04-6507794
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

אלי ברדה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מגדל העמק
מרחב תכנון מקומי קצרין

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)” (1תכנית מפור טת מס'
ג 12485/בתוקף.

התכנון

קצ/מק ,”1/12485/שינו י לתכנ ית

הש טחים הכלולים בתכנית ומקומם :קצרין ,רובע חן
)רובע  - (10גו ש  ,201000נ”צ מרכז י;766/600 , 263/500 :
שטח התכנית :כ 35-דונם.
מטרת התכנית :חלוקה מחדש של מתחם צפון מערבי:
א( אי חוד ו חלוקה של מ גרשים ל לא שינוי ב שטח הכ ולל
של כל ייעוד ק רקע; ב ( הגדל ת ש טחים ש נקבעו בתכ נית
ג 12485/לש צ”פ; ג ( שינ וי בה וראות בד בר גוד ל מ גרש
שמותר להקים עליו בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.11.2006ובילקוט הפרסומים  ,5599התשס”ז ,עמ' .661
)” (2תכנית מפור טת מס'
ג 12485/בתוקף.

קצ/מק ,”2/12485/שינו י לתכנ ית

הש טחים הכלולים בתכנית
)רובע  - (10גוש .201000

ומקומם :קצרין,

רובע חן

מטרת ה תכנית  :שינוי קו בני ן ,וקב יעת הוראו ת בניה ו עיצוב
ארכיטקטוני.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5599התשס”ז ,עמ' .662
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
ל תכנון ו לבניה ק צרין ,ת” ד  , 28קצ רין ,טל '  ,04-6969664ו כן
ב משרדי ה ועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ה צפון ,ת” ד ,595
נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508ו כל מעו ניין רשאי לעי ין ב הן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמואל בר לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קצרין
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
אג/מק ,”087/5626/שינוי לתכנית מיתאר ראש פינה ג.5626/
השטח ים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ר אש פינה
 ,13944ח”ח  ;48-46 ,42-40 ,38מגרשים .2/2 ,1/1

 -גוש

מטרת הת כנית :א( ש ינוי בהו ראות ק ווי בנין הק בועים
בת כנית; ב( תוספת של  6%לסך כל השטח המ ותר; ג( שינוי
במספר קומות מותר.

2281

)” (2תכנית מפורטת מס' מק/יז ,”02/7424/שינוי לתכנית
ג.7424/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2006ובילקוט הפרסומים  ,5539התשס״ו ,עמ' .3606
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנ ון ולבני ה אצבע הגליל  ,קניון הגלי ל העליו ן ,חצור
הגל ילית ,טל'  ,04-6800077ובמשר די הועדה המחוז ית לתכנון
ולב ניה מחו ז הצפ ון ,קרית הממש לה ,נצר ת עיל ית ,טל'
 ,04-6508508וכל מ עוניין רש אי לעי ין בה בימים ו בשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד אברהם
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
התשכ׳׳ה ,1965-כי במ שרדי ה ועדה המ קומ ית
והבניה,
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי מופקדת ”תכנית מס' מק/גמ/
.”301/10518
השטח ים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :כ פר תבור
 ,17032חלקות .116-31

 -גוש

כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשר דים האמ ורים פתו חים לקהל .כל מעו ניין בקר קע ,בבנין
או בכל פרט תכנ וני א חר הר ואה את עצ מו נ פגע על ידי התכנ ית,
וכן כל הזכ אי ל כך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי ל הגיש התנגדות
בתוך חו דשיים י מים מיום פ רסומה של ה הודעה המ אוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ו לבניה ה גליל המזרחי ,מגדל ה שעון ,ת”ד  ,515כפר תבו ר ,15241
טל' רב -קווי  .04-6772333המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
למשר די הועד ה המח וזית לת כנון ול בניה מחו ז הצפו ן ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' .04-6508508
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
צבי חקלאי
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אחוזת ברק -
גוש  ,17784ח”ח  ;58מגרש  136בשלמותו.
מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בנין במגרש  136באחוזת
ברק; ב( שינוי בחלוקת שטחי בניה מותרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.12.2006ובילקוט הפרסומים  ,5616התשס”ז.

2282

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5561התשס״ו ,עמ' .4492
התכניות האמור ות נמצא ות במשר די הועדה המקומית
לתכנון ולבנ יה יזרע אלים ,מועצה אזור ית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6520038ובמש רדי הוע דה המחוז ית לתכ נון ולבנ יה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעונ יין רשא י לעיי ן בה ן בימי ם ובש עות שהמש רדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

השטחים ה כלולים ב תכנית ו מקומם :ח ג'אג'רה
 ,10343ח”ח .40

 -גוש

מטרת התכנית :שינוי בקו בנין קדמי במגרש  35בחג'אג'רה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.10.2006ובילקוט הפרסומים  ,5592התשס”ז.
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבנ יה יזרע אלים ,מועצה אזור ית עמק יזרעאל,
טל'  ,04-6520038ובמש רדי הוע דה המחוז ית לתכ נון ולבנ יה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' ,04-6508508
וכל מעונ יין רשא י לעיי ן ב ה בימי ם ובש עות שהמש רדים
האמורים פתוחים לקהל.
דוד בריל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

)” (1תכנית מפורטת מס' מק/יז ,”06/287/שינוי לתכנית
גב”מ .287

מטרת התכנית :א( שינוי בקווי בנין קדמי דרומי
מ 5-מ' ל 2.25-מ'; ב( שינוי בקו בנין אחורי צפוני מ 4-מ'
ל 0-מ' בהסכמת השכן; השינויים במגרש  137בלבד.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
מק/יז ,”04/3481/בהתאם לתכנית ג.3481/

מטרת התכנית :א( שינוי בקו בנין אחורי מ 4-מ' ל 3-מ';
ב( שינוי בקו בנין קדמי מ 5-מ' ל 4-מ' מדרום לחלקות  57ו;59-
ג( הוספת סעיף תקשורת.

נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,16811ח”ח ;45
מגרש  137בשלמותו.

התכנון

נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה לב הגל יל ובמשר די הוע דה המחוז ית לתכ נון ולבניה
מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)” (1תכנית מפורטת מס' ג/לג ”25/03/6761/שינוי לתכניות
ג ,4014/ג.6761/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזרח הכפר עראבה
 גוש  ,19381חלקות  169 ,166בשלמותן.מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש ,ושינוי ייעוד
ממגורים לבניני ציבור; ב( הקטנת קווי בנין במגרש  300כפי
שקיים ,וקביעת גודל מגרש מינימלי בעבור  2בנינים עם
קיר משותף.

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

)” (2תכני ת מפ ורטת מס ' גלג ,”14/07/12906/שינוי לתכני ות
ג ,12906/ג ,668/ג ,9169/ג.9354/
השטחי ם הכל ולים בתכ נית ומק ומם :מרכ ז סכנין
 ,19314ח”ח .92 ,39

 -גוש

מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים;
ב( קביע ת קוו י בני ן; ג( קבי עת גוד ל מגר ש מיני מלי
במגרש  501ל  267-מ״ר; ד ( קבי עת גו דל מגר ש מ ינימלי
במגרש  502ל  305-מ״ר; ה( הג דלת מ ספר יח ׳׳ד למגרש
 502ל 4-יח׳׳ד ,ולמגרש  501ל 3-יח״ד.
כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבנ ין או בכ ל פרט תכ נוני א חר ה רואה את עצמ ו נפ גע על ידי
תכני ת ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשא י להגיש
התנג דות בתוך  60ימים מ יום פרס ומה של ההו דעה ה מאוחרת
בין הפ רסומים ב עיתוני ם ,למשר די הועדה ה מקומית לת כנון
ו לבניה ל ב ה גליל ,ת” ד  , 80סכ נין ,טל '  .04-6746741הע תק
ההתנגד ות יומצ א למשרדי הועדה המחוזי ת לתכנ ון ולבניה
מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508555
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה מבוא הע מקים ו במשרדי ה ועדה המ חוזית לתכנון
ולבניה מחוז ה צפון מופקדת ” תכני ת מס' /4מע/מק,”36/9607/
שינוי לתכנית /4ג.9607/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יפיע  -גוש ,16875
ח״ח .37,21
מטרת התכנית :איחוד וחלוקה בהסכמה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די התכ נית ,וכן כ ל ה זכאי לכך על פי ס עיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המקומית
לתכנון ולבנ יה מבוא העמקי ם ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילי ת,
טל'  .04-6468585העתק ההתנגד ות יומ צא למשרדי הועדה
המחוזי ת לתכ נון ול בניה מחוז הצ פון ,קרית רב ין ,נצר ת עילית,
טל' .04-6508508
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ”ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

)” (1תכנית מפו רטת מס' ג/לג ,”4/06/12081/שינו י לתכנ ית
ג 12081/ובהתאם לתכנית ג.12906/
השטחי ם הכל ולים בתכנית ו מקומם :דרום מער ב סכנין -
גוש  ,19319חלקה  105בשלמותה ,ח”ח .146 ,109
מט רת התכ נית :הקטנת קו בנין קדמי צפו ני מ 4-מ ' ל  2-מ'.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.5.2006ובילקוט הפרסומים  ,5537התשס”ו ,עמ' .3535
)” (2תכני ת מפ ורטת מס ' גלג ,”62/05/12906/שינוי לתכני ות
ג ,12906/ג ,668/ובהתאם לתכנית ג.9169/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צפון העיר סכנין  -גוש
 ,19313ח״ח  ;109 ,107,106 ,104מגרש  200/2בשלמותו.
מטרת התכנית :הקטנת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.4.2006ובילקוט הפרסומים  ,5532התשס”ו ,עמ' .3361
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
ל תכנון ו לבנ יה לב ה גליל ,ת” ד  , 80סכ נין ,טל ' ,04-6746741
ובמשרד י הוע דה המחו זית לתכ נון ולבנ יה מחו ז הצפון,
ת” ד  , 595נצ רת עילי ת ,טל '  ,04-6508555וכ ל מעוניי ן רש אי
לעיין בהן בימי ם ובשעות שהמשרדי ם האמו רים פתוחים
לקהל.
סיאח חמוד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ” תכני ת מס' /10מעמק/
 ,”27/6265שינוי לתכנית /10ג.6265/
השטחי ם הכל ולים בתכ נית ומק ומם :בסמ ת טבעון -
גוש  ,10366חלקות  561 ,560בשלמותן.
מטרת ה תכנית  :א( אי חוד וח לוק ה מחדש ב הסכמת
הבעלים; ב( שינוי קווי בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.8.2006ובילקוט הפרסומים  ,5572התשס”ו ,עמ' .4843
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבנ יה מבוא העמקי ם ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילי ת,
טל'  ,04-6468585ובמש רדי הוע דה המחוז ית לתכ נון ולבנ יה
מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל'  ,04-6508508ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ראפע חג׳אג׳רה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבנ יה משגב ובמשרד י הועדה המחוזי ת לתכנון ולבנ יה מחוז
הצפון מ ופקדת ”תכנית מפור טת מס' מש/מק ,”3/5357/שינ וי
לתכנית ג.5357/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גילון  -גוש ,19163
ח׳׳ח  ;76מגרש  102בשלמותו.
מטרת התכנית  :שינו י בקוו י בנין :קדמי 3.60 :מ' ב מקו ם  5מ',
אחורי :ללא שינוי ,צדי מערבי 1.20 :מ' ב מקו ם  4מ' ,צ די מ זרחי:
 3.7מ' במקום  4מ'.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די התכ נית ,וכן כ ל ה זכאי לכך על פי ס עיף  100לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המקו מית לת כנון ול בניה מש גב ,אזור תעשיה
תרדי ון ,מש גב ,טל'  .04-9990102העת ק ההתנגדו ת יומ צא
למשרדי הועד ה המחוז ית לתכנ ון ולבני ה מחוז הצפון,
ת׳׳ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04-6508508
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
הרצל גדז'
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב
מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנ ית מפור טת מס'
/3מק ,”2134/שינוי לתכנית מפורטת .114/03/3
השטחי ם הכל ולים בת כנית ומק ומם :אש דוד ,אזו ר תעשיה
 ,2רח' הא ורגי ם  1פינ ת רח ' בנ י ברי ת  -גו ש  ,2453חלקו ת ,140
 ,141ח”ח .100 ,95
מטרת התכני ת :א( ה עברת ז כוי ות בניה מחלקה  141לחלקה
 ,140ללא שינ וי בסך כ ל זכוי ות הבני ה ב תכני ת; ב( בחלק ה 140
תו ספת ק ומה לב נין ק יים מ 4-ק ומות ל  5-קו מות ול ־ 17מ' גובה
מרבי ,ובחלקה  141ש ינוי גובה בנין מ  14-מ ' ל  15-מ' ג ובה מ רבי;
ג( שינוי ש טח מג רש מ ינימלי מ 2,000-מ״ ר ל־ ו 41מ״ר בחלקה
מס' .141
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.1.2006ובילקוט הפרסומים  ,5503התשס״ו ,עמ' .2175
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכנון ולבניה אשדוד ,וכן במ שרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבני ה מ חוז הד רום :וכל מעונ יין רשאי לע יין ב ה בימים
ובש עות שהמשרד ים האמ ורים פת וחים לקה ל :בימים א' ,ג',
בשעות ,18.00-16.00 :וביום ה' בשעה.13.00-10.00 :

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה שפלת ה גליל ובמ שרדי ה ועדה המח וזית ל תכנון ולבניה
מחוז הצ פון מו פקדת ”תכנית מיתא ר מקומי ת מס' שג/מק/
 ,”40/06שינוי לתכניות מאושרות ג ,6769/ג.1933/
השטח ים הכל ולים בתכ נית ומק ומם :שעב  -גוש ,19732
חלקה  62בשלמותה ,ח”ח .188
מטרת התכני ת :שי נוי ה וראות קווי ב נין בד בר בניה קיימת
באופן נקודתי ,ללא שינוי בזכויות הבניה.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די התכ נית ,וכן כ ל ה זכאי לכך על פי ס עיף  100לחוק,
רשאי להגיש הת נגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודע ה המאוח רת בין הפר סומים בעי תוני ם ,למשרד י הועדה
ה מקומית לתכנו ן ולבני ה שפלת הגליל ,ת” ד  ,377טמר ה,
טל'  .04-9868670העת ק ההתנג דות יו מצא למשרד י הוע דה
המח וזית לת כנון ולבניה מחוז הצ פון ,ת״ד  ,595נצרת עילית,
טל' .04-6508508
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
סמיר והבה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שפלת הגליל
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מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה אופקים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:
)” (1תכנית מפורטת מס' /23מק ,”2053/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' שפירא,
רח' ש אול ה מלך  - 7ג וש  , 39632חלק ה  ; 95מגר ש 726
מתב”ע /23במ.3/60/
מטרת התכנית :שינוי בקו בנין אחורי מ 6-מ' ל 4.6-מ'.
)” (2תכנית מפורטת מס'/23מק,”2054/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' שפירא,
רח' ירוש לים  - 42ג וש  , 39634חלקו ת  ; 223 , 222מגר ש 442
מתב”ע /23במ.3/60/
מט רת התכנ ית :תי קון ק ווי ב נין בח זית אחור ית מ 6-מ'
ל 4.5-מ'.
)” (3תכניתמפורטת מס' /23מק ,”2055/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכ' שפירא,
רח' ירו שלים  - 29גו ש  ,39632חלק ה  ;96מגר ש  718מתב״ע
/23במ.3/60/

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

מטרת התכנית :תיקון קווי בנין בחזית אחורית מ 6-מ'
ל 4.11 -מ'.
) (4תכנית מפורטת מס' /23מק ,”2056/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכי שפירא,
רח' ישי  - 45גו ש  ,39632חלק ה  ;127מגר ש  711מתב״ע
/23במ.3/60/
מט רת התכ נית :ת יקון קווי בנין ב חזית קדמ ית מ 5-מ'
ל 4.88-מ' ,ובחזית אחורית )הפונה למגרש  (703מ 6-מ'
ל 4.41 -מ'.
) (5תכנית מפורטת מס' /23מק ,”2057/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכי שפירא,
רח' ישי  - 26גו ש  ,39632חלק ה  ;119מגר ש  733מתב״ע
/23במ.3/60/
מטרת התכנית :א( בחזית צדדית )הפונה למגרש (734
 2.7מ' במקום  3מ'; ב( בחזית צדדית )הפונה למגרש (732
 2.58מ' במ קום  3מ'; ג( בחזי ת אחורי ת )הפו נה למגרש
 4.44 (739מ' במקום  6מ'.
) (6תכנית מפורטת מס' /23מק ,”2058/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכי שפירא,
רח' ישי  - 53גו ש  ,39632חלק ה  ;123מגר ש  715מתב״ע
/23במ.3/60/
מטרת התכנית :א( בחזית צדדית )הפונה למגרש (714
 2.82מ' במ קום  3מ'; ב( בחזי ת צדדי ת )הפו נה למגרש
 2.68 ( 716מ' ב מקו ם  3מ'; ג ( בחזית אחורי ת ) הפונה
למגרש  4.23 (739מ' במקום  6מ'.
) (7תכנית מפורטת מס' /23מק ,”2059/שינוי לתכנית /23במ/
.3/60
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אופקים ,שכי שפירא,
רח' ירוש לים  - 62ג וש  , 39634חלקו ת  ; 203 , 202מגר ש 432
מתב״ע /23במ.3/60/
מטרת התכנית :שינוי בקו בנין אחורי מ 6-מ' ל 4-מ'.
כל מעו ניין ר שאי לעיין בתכני ות ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די תכנ ית ו כן כל הזכ אי ל כך על פי ס עיף  100לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועד ה המ קומית לת כנון ול בניה או פקים ,שד ' הרצל ,38
אופקים  , 80300טל '  .08-9928542העת ק ההתנגדו ת יומ צא
למשר די הועד ה המח וזית לת כנון ול בניה מחו ז הדרו ם ,קרית
הממשלה ,רח' התקוה  ,4באר שבע ,טל' .08-6863791
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
אבי אסרף
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אופקים

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר אישור תכנית איחוד וחלוקה
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבנ יה ,התשכ”ה , 1965-בדבר אישו ר ”תכנית איחוד
מס' /8מק.”2088/
השטח ים הכלו לים בתכנית ו מקומם:
תעשיה  -גוש  ,312ח”ח  ;5גוש  ,2475ח”ח .35

התכנון
וחלוקה

באר טובי ה ,אזור

מטרת התכנית :תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.2.2006ובילקוט הפרסומים  ,5525התשס”ו.
המקומית
במשרדי הועדה
האמורה נמצאת
התכנית
לתכ נון ולב ניה באר טוב יה ,א זור התע שיה באר טוב יה ,טל'
 ,08-8509771ובמ שרדי הו עדה המח וזית לתכ נון ול בניה מחוז
הדרום ,רח' התקוה  ,4ת” ד  , 68בא ר שבע  ,טל '  ,08-6263799ו כל
מעוניין רשאי לעי ין בה ב ימים ו בשע ות שהמ שרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דרור שור
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה
מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבנ יה ערד ובמשרדי הועדה ה מחוזית לתכנון ולבנ יה מחוז
הדרום מ ופקדת ” תכני ת מפורט ת מס' /24מק ,”2047/שינ וי
לתכנית .24/101/02/24
השט חים הכלול ים בתכני ת ומקומ ם :ערד ,שכי נשר  -גוש
 ,38207חלקה  1בשלמותה.
מטרת התכנית :שינוי קו בנין.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די התכ נית ,וכן כ ל ה זכאי לכך על פי ס עיף  100לחו ק ,רשאי
להגי ש התנגדו ת בתוך  60ימים מיו ם פרסומ ה של ההודעה
המאוחרת בין ה פרסומים בעיתונים ,למשרדי ה ועדה המקומית
ל תכנון ולבני ה ערד  ,מחנה קדמי ,ת”ד  ,100ער ד ,טל ' .08-9951605
העתק ה התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ל תכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ת”ד  ,68באר שבע ,טל' .08-6296436
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
דוד אוחנונה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערד
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הו דעה ,בה תאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנ יה ,התשכ”ה ,1965-כי ב משרדי הו עדה המ קומית ל תכנ ון
ולבניה קרית ג ת ובמשרד י הועד ה המחוזי ת ל תכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת ”תכנית מס' /9מק.”2025/
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת  -גוש ,5842
חלקה  24בשלמותה; גבולות התכנית :ממזרח  -מפעל סוגת,
ממערב  -רחוב טבת; מגרש  43בשלמותו.
מטרת התכנית :ש ינוי ב קווי ה בנין ה מותרים :קדמי 1.20 :מ'
במקום  5מ' ,אחורי 0 :מ' במקום  5מ'.
כל מעו ניין ר שאי לעיי ן בתכנ ית ,ב ימים ובש עות
שהמשרד ים האמור ים פתוחים לקהל .כל מעוני ין בקרקע,
בבני ן או בכל פרט ת כנונ י אחר ה רואה את עצמ ו נפגע
על י די התכ נית וכן כל הז כאי לכך על פי ס עיף  100לחוק,
רשאי להגיש ה תנגדות בתוך  60י מים מיו ם פרס ומה של
ההודעה המאוחרת ב ין הפרסומ ים ב עיתונים ,למשרדי
הועדה המק ומית לתכנ ון ולבנ יה קרית גת ,רח' חשוון ,1
קרי ת גת  ,טל'  .08-6874723העתק ההתנגד ות יומצא למשרדי
הועדה המח וזית לת כנון ולבניה מחוז הד רום ,רח' התקוה ,4
ת׳׳ד  ,68באר שבע ,טל' .08-6263384
התנגד ות לתכ נית לא תתק בל ו לא תיד ון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפ ירו ט הנמק ות ובל יווי תצה יר המאמ ת את הע ובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מיכה גבאי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה קרית גת
מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
נמסרת בזה ה ודעה ,ב התאם לסעיף  117לחוק
והבניה ,התשכ׳׳ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

התכנון

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגודות:
) (1שם האגודה :עוף און  -אגודה שיתופית חקלאית בע”מ.
מס' האגודה.57-004929-6 :
המען :נהלל ,ד”נ נהלל ,מיקוד .10600
תאריך רישום :י”ח באדר התשס”ז ).(8.3.2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :שדה כפר כנא  -אגודה שיתופית למי
השקייה בע״מ.
מס' האגודה.57-004930-4 :
המען :ת”ד  ,571מיקוד .16930
תאריך רישום :י”ח באדר התשס”ז ).(8.3.2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :אחזקות תנובה תעמ״ת  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-004931-2 :
המען :דרך בר לב  ,298תל-אביב-יפו.
תאריך רישום :כ”א באדר התשס״ז).(11.3.2007
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ”ג באדר התשס״ז) 13במרס (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

)” (1תכנית מפורטת מס' /18מק ,”2013/שינוי לתכניות
 ,107/03/18 ,1/107/03/18תרש”צ .5/35/14
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,רח'
רש”י  ,7מרכז דיסקונט  -גוש  ,2407חלקה .79
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקווי ללא שינוי בזכויות
הבניה; ב( שינוי בהנחיות ארכיטקטוניות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.10.1985ובילקוט הפרסומים  ,5543התשס״ו ,עמ' .3871
)” (2תכנית מפורטת מס' /18מק ,”2028/שינוי לתכניות /18
מק.65/102/02/18 ,2020/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,שכ'
בן גוריון ,צמוד לפארק עירוני ,רח' יוסף בורג  -גוש ,2609
ח”ח ) ;7 ,2 ,1גוש ישן  ,309ח”ח .(52 ,51
מטרת התכנית :א( איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים ,והגדלת שטח ציבורי פתוח; ב( שינוי בקו בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.7.2002ובילקוט הפרסומים  ,5175התשס”ג ,עמ' .2121
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,ת”ד  ,68באר שבע ,טל'  ,08-6263785וכל
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מוטי מלכה
יושב רא ש הועד ה המ קומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי
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צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:
) (1שם האגודה :קואופרטיב עובדי ומובילי בשר בגוש דן
בע”מ.
מס' האגודה.57-001090-0 :
אי לז את ו בתוקף ס מכותי ל פי סע יף  48לפקודת האגודות
השיתו פיות ,א ני מ מנה למ פרק את עו ׳׳ד ג יל א לוני ,מחברת
העובדים ,רח' דניאל פריש  ,3תל-אביב-יפו .64731
) (2שם האגודה :העמק המערבי  -בית ספר אזורי לבני ישובים
חקלאיים אגודה שיתופית.
מס' האגודה.57-001660-0 :
אי לז את ו בתוקף ס מכותי ל פי סע יף  48לפקודת האגודות
השיתופ יות ,אני מ מנה למפרק את ע ו׳׳ד אסף שימשי,
מקיבוץ יגור .30065
) (3שם האגודה :פנינת הכתר  -אגודה שיתופית חקלאית
בע”מ.
מס' האגודה.57-002717-7 :
אי לז את ו בתוקף ס מכותי ל פי סע יף  48לפקודת האגודות
השיתו פיות ,אני מ מנה למפרק את י וסף שוחט ,ממשרד
התמ”ת ,רח' מקור חיים  ,35ירושלים .93465

ילקוט הפרסומים  ,5649כ׳׳ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

) (4שם האגודה :מימי דרור  -אגודת מים אגודה חקלאית
שיתופית בע׳׳מ.

) (3שם האגודה :אלסוסן  -אגודה שיתופית חקלאית למי
השקאה באבו סנאן בע״מ.

מס' האגודה.57-004061-8 :

מס' האגודה.57-002750-8 :

אי ל זאת ובתוקף סמכותי לפי ס עיף  48לפקודת האגודות
השיתו פיות ,אני ממנה למפ רק את עו״ד יצחק בכר ,ממשרד
עו״ד י' בכר ושות' ,רח' מרמורק  ,17תל-אביב-יפו .64254

בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  48לפקודת ה אגודות ה שיתופיות
ובהת אם להורא ות תקנה  7לתקנות ה אגודות ה שיתופיות
)פירו ק( ,התשמ׳׳ד ,1984-אני מבטל בזה את מינוי המפ רק
עא דל ג'מאמע ה ,ת׳׳ד  ,480יפי ע  ,16955ו ממנה במ קומו את
עבדלס לם זו עבי ,מרח' מק ור חיים  , 35ירושלי ם 93465

) (5שם האגודה :דרורים  -אגודה שיתופית חקלאית בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-004591-4 :
אי לז את ו בתוקף ס מכותי ל פי סע יף  48לפקודת האגודות
השיתו פיות ,אני ממנה למפ רק את עו״ד יצחק בכר ,ממשרד
עו״ד י' בכר ושות' ,רח' מרמורק  ,17תל-אביב-יפו .64254

צו ה פירוק ניתן ב יום  ,23.12.2001ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5052התשס״ו ,עמ' .1192
כ׳׳ד באדר התשס״ז) 14במרס (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

) (6שם האגודה :החזקות בני דרור  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-004592-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות ,אני ממנה למפרק את עו״ד יצחק בכר ,ממשרד
עו״ד י' בכר ושות' ,רח' מרמורק  ,17תל-אביב-יפו .64254
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ׳׳ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ״ל.
בהתאם לסעיפים  (2)46ו 51-לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ׳׳ב באדר התשס״ז) 12במרס (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שם אגודה
) (1השם הקודם :לה-קויז'ין רשת מטבח המשותף  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
השם החדש :מג׳׳ש מרכז גסטרונומי שיתופי  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-004649-0 :
מיום 7 :במרס .2007
) (2השם הקודם :אחזקות משואות יצחק  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
השם החדש :ניהול ואחזקות משואות יצחק  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-004874-4 :
מיום 8 :במרס .2007
י”ח באדר התשס״ז) 8במרס (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

החלפת מפרקים
) (1שם האגודה :תל אלון  -אגודה הדדית חקלאית בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-000079-4 :
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  48לפקודת ה אגודות ה שיתופיות
ובהתא ם להוראו ת תקנה  7לתקנות ה אגודות ה שיתופיות
)פירוק( ,התשמ׳׳ד ,1984-אני מבטל ב זה את מ ינוי המפר קת
עו״ד דינה עידן ,מדרך הבנים  ,40פרדס-חנה-כרכו ר ,37037
וממנה במקומה את רו״ח רחל פישר ,מברית פיקוח האיכר,
רח' קפלן  ,8ת׳׳ד  ,82תל-אביב-יפו .61000
צו ה פירוק ניתן ב יום  ,16.11.2004ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,5358התשס״ה ,עמ' .1072
) (2שם האגודה :מעונות פועלים ד'  -אגודה שיתופית ת״א
בע״מ.
מס' האגודה.57-000512-4 :
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  48לפקודת ה אגודות ה שיתופיות
ובהתא ם להוראו ת תקנה  7לתקנות ה אגודות ה שיתופיות
)פירוק( ,התשמ׳׳ד ,1984-אני מבטל ב זה את מ ינוי המפר קת
עו״ד דנית רצאב י ,מרח' מנחם בגין  ,7בי ת גבור ספורט  ,רמת
גן  ,52521וממנ ה במקומה את עו״ד גל ספקטור  ,ממשרד
פלדמן ,וינוגרד ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן .52521
צו הפ ירוק ניתן בי ום  ,22.3.2006ופורסם בילקוט הפרסומ ים
 ,5528התשס״ו ,עמ' .3228

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

ביטול רישום אגודות שיתופיות
) (1הואיל וביום  15.8.2005ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האגודה :צפון חבל עזה  -מזכירות אזורית אגודה
שיתופית בע״מ.
מס' האגודה.57-003295-3 :
וצו זה פ ורסם בי לקוט ה פרס ומים  ,5428הת שס״ה ,עמ'
 ,3895ו הואיל וה פירוק ה נ”ל הו שלם בי ום  4.3.2007נמסרת
בזה הוד עה כי רישו ם האגוד ה נמחק מס פר האג ודות
השית ופיות ומאותה שעה ח דלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
) (2הואיל וביום  23.4.2006ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האגודה :מכון תערובת כפר יהושוע  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-003874-5 :
וצו זה פ ורסם בי לקוט ה פרס ומים  ,5528הת שס״ו ,עמ'
 ,3228ו הואיל וה פירוק ה נ”ל הו שלם בי ום  4.3.2007נמסרת
בזה הוד עה כי רישו ם האגוד ה נמחק מס פר האג ודות
השית ופיות ומאותה שעה ח דלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
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) (3הואיל וביום  15.8.2005ניתן צו לפירוק האגודה:
שם ה אגו דה :מי ק טיף
חקלאית בע״מ.

 -אגודת מים שית ופית מרכזית

מס' העמותה.58-013961-6 :
מען משרדה הרשום :ת"ד  ,526ערערה .30026
תאריך הגשת הבקשה.21.9.2006 :

מס' האגודה.57-003971-9 :

תאריך מתן צו פירוק.1.3.2007 :

וצו זה פ ורסם בי לקוט ה פרס ומים  ,5428הת שס׳׳ה ,עמ'
 ,3895והו איל וה פירוק הנ״ל הו שלם ביו ם  4.3.2007נמסרת
בזה הוד עה כי רישו ם האגוד ה נמחק מס פר האג ודות
השית ופיות ומאותה שעה ח דלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
) (4הואיל וביום  8.11.2006ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האגו דה :אל מש ירפה אלש רקיה  -אג ודה שיתו פית
בע"מ.

) (2פח ,4633/תיק פש"ר 1184/06
שם העמותה :עמותת אומנות עיצוב השיער והיופי.
מס' העמותה.58-039789-1 :
מען משרדה הרשום :ת"ד  ,113כפר ג'ת ) 30091אצל וותד
מסעוד(.
תאריך הגשת הבקשה.3.12.2006 :
תאריך מתן צו פירוק.1.3.2007 :

מס' האגודה.57-004079-0 :
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5599התשס"ז ,עמ'
 ,666והו איל וה פירוק הנ״ל הו שלם ביו ם  4.3.2007נמסרת
בזה הוד עה כי רישו ם האגוד ה נמחק מס פר האג ודות
השית ופיות ומאותה שעה ח דלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
) (5הואיל וביום  20.4.2006ניתן צו לפירוק האגודה:
שם האג ודה :עיר ס אלג' לי ל  -אגוד ה שית ופית חקל אית
בע"מ.

) (3פח ,4635/תיק פש"ר 1185/06
שם העמותה :עמותת מועדון כדורגל נהריה.
מס' העמותה.58-028914-8 :
מען משרדה הרשום :רח' הסחלב  ,5ת"ד  ,8183מעלות
)אצל עופר שחורי(.
תאריך הגשת הבקשה.3.12.2006 :
תאריך מתן צו פירוק.1.3.2007 :
ט"ז באדר התשס"ז ) 6במרס (2007

מס' האגודה.57-004416-4 :

לבנה בר-עוז
סגן הכונס הרשמי

וצו זה פ ורסם בי לקוט ה פרס ומים  ,5528הת שס״ו ,עמ'
 ,3228והו איל וה פירוק הנ״ל הו שלם ביו ם  11.3.2007נמסרת
בזה הוד עה כי רישו ם האגוד ה נמחק מס פר האג ודות
השית ופיות ומאותה שעה ח דלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.

הודעות בתי הדין הרבניים

כ"א באדר התשס"ז ) 11במרס (2007

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על חזרה בדבר ביטול רישום אגודה
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  40לתקנות הא גודות הש יתופיות,
התשמ"ד ,1984-אנ י מ ודיע כ י בי ום  11.3.2006בוטל צו ביטול
רישום האגודה:
שם האגודה :היין  -אגודת פועלים חקלאית שיתופית בגבעת
עדה בע"מ.
מס' האגודה.57-001953-9 :
צו הביטול מיום  26.11.2006פורסם בילקוט הפרסומים
 ,5615התשס׳ז ,עמ' .1167
כ"א באדר התשס"ז ) 11במרס (2007
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות מאת הכונס הרשמי
בבית המשפט המחוזי בחיפה

הודעות בדבר מתן צווי פירוק

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

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

4517

נסימיאן ברכה
ברטה

28.1.2007

נסימיאן אלי

7529

לוי יפה

27.2.2007

לוי רחל

8864

שוסטר ישראל

25.2.2006

גלפנד יבגניה

7505

סלומון אהרן

21.11.2006

סלומון אסתר שרה

4527

חלדר מלכה

8.2.2007

חלדר אברהם

7766

בוטבול משה

8061

ימיני פאולינה

31.1.2007

אבוטב ול שמעון
סיימון
אליאב רינת

ג' בניסן התשס״ז) 22במרס (2007
משה ביטון ,המזכיר הראשי

לפי חוק העמותות ,התש"ם1980-
) (1פח ,4600/תיק פש"ר 861/06
שם העמותה :עמותת נשי ערה וערערה.

2288

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

מס'
תיק

שם המנוח/ה

4618

בית-יעקב משה

17.7.2006

בית-יעקב
שמואל

9924

חכמוביץ רחל

6.6.1999

רוטשטייין
ליליה

5632

לאון ויקטור

25.12.2006

אלי מרגרט
אסתר

3720

ווייס ארמין

2.2.2007

וויס יהודה

3738

ווייס גיטה

28.2.2003

וויס יהודה

שחורי אסתר

21.1.2007

שחורי איתן

7.7.2002

שחורי איתן
שמידט נילי

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

שם המבקש/ת

3772

שרעבי ראובן

12.12.2006

שרעבי יעקב

1981

מוסקוביץ נח

29.6.2006

מוסקוביץ יפית

7222

מנדלוביץ רוזליה

29.9.2001

נדלר יונה

0241

מייטלס בינה

21.11.2006

מייטלס-זייצב
עמית

9620

6434

זקס שרה

21.2.2007

זקס ריקי

9612

שחורי יוסף

5023

זקס סמדר

25.1.2007

זקס ריקי

5917

פרידלנד יהודית

10.2.2007

9767

ברשדסקי
זינאידה

25.10.2004

ליבשיץ ראיסה

2714

אבוהב משה

14.1.2007

אבוהב דזנטיל

7617

מזרחי קמליה

6.12.2006

שי אסתר

4217

קויומדזסקי שרה

14.1.2007

קויומדזיסקי
יעקב

4840

זלצר משה

8.6.20006

זלצר אהרון

1956

0602

נבון עובדיה

11.1.2007

נבון שרה

בלומנפלד
אביטל

18.1.2007

בלומנפלד בני

7510

הופמן שמואל

25.12.2006

קליין דבורה

4587

פייג חיים

7717

נטאמה מרסיל

9.1.2007

8292

צוברי שלמה

23.2.2007

4.1.2007

גל מרים

נואמה גיל

8686

קורסקה אירנה

22.4.2006

רוזי ציפי

צוברי שושנה

3183

זצר הרש

18.7.2003

3855

גרונדהנד רחל

8.10.2006

כהן לאה

נובוגרוצקי
בלה

3620

סטרול חנן

27.1.1992

סטרול אילנה

3191

זצר מינדלה

15.9.2006

נובוגרוצקי
בלה

9568

לוי יהודה

16.12.2002

לוי חיה
7635

שמעון מורד

30.11.2006

נצארי סיון

8379

מנחם יעקב-יוקי

5.8.2005

מנחם-מירן
ורד

2615

שטנדל מרים

23.2.2007

שטנדל
מתתיהו

8231

המאירי חדש

27.1.2005

המאירי מיכאל
2688

בוגר אברהם

20.2.2007

בוגר סוזאן

6206

המאירי אסתר

16.12.2006

המאירי מיכאל
2869

רובניץ יעקב

1.8.2006

רובניץ בוריס

4499

כהן לאה

18.7.2001

כהן גד

2900

שטרסברג זהבה

28.1.2007

שטרסברג אילן

7303

שטרסברג אלמלך

19.9.1999

שטרסברג אילן

9.11.2006

אוסטרייכר-
עדן-מרדכי-
צבי

9038

אוסטרייכר נתן

3160

זילברבוש רויטל

23.12.2005

זילברבוש
יעקב

1720

שבו נגיבה

22.1.2007

שבו יצחק

9368

צופיוף מרים

22.10.2006

צפיוף יהודה

9358

שלום שרה

8.1.2007

לוי מיה-רחל

5406

גרינבלט אטלקה

20.2.2007

פריד אברהם

1908

פטחוב שושנה

28.11.2006

לדאייב אהרון

0934

מזרחי אברהם

3.2.2007

מזרחי אבלין

4379

דזלדטי שרה

9.11.2002

דזלדטי אלברט

9532

קדם הדסה

13.1.2007

קדם יצחק

3132

גוברי ראובן

8.12.2006

גוברי אורית

9153

מסר ריב

4.3.2007

מסר חנן

9912

ישמח-משה
מרדכי

21.11.2005

ישמח-משה
מיכאל

1006

שיפר משה

1.1.2007

שיפר פייגה

6327

שהין יצחק

14.2.2007

גרשון מרים

6336

מנטל שרגא

12.6.2005

מנטל חנה
9625

שילקרוט אסתר

28.11.1997

6310

ברקנפלד ברונו

15.2.2007

ברקנפלד יוטה

ויינשטוק
ואדים

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

2289

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

מס'
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

2922

ענבי דוד

16.10.2006

ענבי יצחק

9480

זית אהרן

24.1.1988

זית אברהם

3719

גויטע ציון

1.2.2007

גבע רפאל

5369

0599

גויטע ואסינה

5.11.2001

גבע רפאל

דוידוב
מיכאל

24.12.1998

דוידוב שמחה

8017

יבלונובסקי אלזה

12.2.2007

יובל איתן

9015

דויטש יהושע
פאלק

15.2.2007

דויטש משה

1864

יבלונובסקי
היינס-חיי

27.2.2006

יובל איתן

כ״ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
רפאל הכהן ,המזכיר הראשי

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

3517

פדלון ניצה

11.1.2007

פדלון הרצל

5177

אלדד צביה

22.1.2003

אלדד שמואל

4301

דעדוש
שמחה לוצ'ה

19.12.2006

דעדוש יעקב

2196

לוינזון
יהודית

13.12.2005

לוינזון משה

9917

בלאוט בתיה
ביאטה

18.2.2007

בלאוט מאיר

7413

סטצקי חסקל

24.7.2003

גמר נטה

5482

קדוש יוסף

17.6.2006

קדוש אני

4813

סבאג יצחק

25.1.2007

סבאג שמעון

6639

טוויק זמירה

23.1.2007

טוויק מאיר

5039

שטולוורג
רבקה

10.2.2007

שני שפרה

0485

צאצאשוילי
פנחס

3.2.2007

צח
שבתאי

4439

ירקוני יצחק

2724

עזיזי מנחם

17.8.2004

5912

הרשקוביץ
סופיה

7.4.2006

4719

גנדץ חיה

5.12.2006

גולדברט צביה

0038

בלטריסקי
ריוה

2.1.2007

בלטריסקי יוסף

5575

יוסף אברהם

4184

עמר שלום

ירקוני מרים
עזיזי אסתר
הרשקוביץ יצחק

יוסף דינה
14.1.2007

1846

רגינסקי אסיה

20.12.2006

8764

קצוביץ
דושקה

9.1.2007

8756

קצוביץ איזיק

2.10.2005

2910

חסן גילה

20.1.2007

4390

אפשטיין מרים

13.10.1998

4725

קצב פרידה

30.3.1981

סבח זנט
פוליאק פולינה
לנדסברג אופירה
לנדסברג אופירה
חסן משה
אפשטיין יהושע
קצב אברהם

א' בניסן התשס״ז) 20במרס (2007
יהושע ישראל כ״ץ ,המזכיר הראשי

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

שלומי

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

9263

הלל סעיד

25.4.2003

הלל יצחק

8585

לביא שמעון

22.1.2007

לביא אורית

4547

קורמן אילן

16.2.2007

קורמן אסתר

5362

בן משה נחמן

16.2.2006

בן משה מאשה

9208

פוקס רבקה

20.6.2006

פוקס שמואל

8662

אברמוביץ
בני

9.2.2007

אברמוביץ יונה

2266

בלוקה זהרה

28.12.2006

לוי גיזלה

5621

בלוקה מרדכי

22.4.2001

לוי גיזלה

5260

רובני מלק
תאג

4.7.2005

ראובני בנימין

7465

מזרחי יחזקאל

17.1.2007

מזרחי שושנה רחל

0879

ראובני
יהונתן

23.2.2002

ראובני בנימין

4107

הלל עמרם

25.2.2007

הלל שושנה

6282

שמחי ציונה

26.9.2006

שמחי עודד

2745

דראי מאיר

7.7.2006

דראי בן

4252

קרני שלמה

0913

זית מזל

2.6.2004

זית אברהם

9061

כהן מכלוף

2290

קרני דן
1.11.2006

נגאר מזל

ילקוט הפרסומים > ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

מס'
תיק
0923

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

תאריך
שם המנוח/ה פטירה

הודעות

שם המבקש/ת

זלוטניקוב ריבה

28.4.2005

זלוטניקוב לאוניד

6451

שיפמן ברכה

24.9.1989

שיפמן שלום דוד

6519

שיפמן אהרן

10.11.2006

שיפמן שלום דוד

5392

מוסקוביץ בתיה

24.11.2006

מוסקוביץ חנן

2334

פרימרמן איטה

28.2.2007

פרי אברהם

0503

פייגנבאום פנחס

19.1.2007

מנדלזון ברכה

0929

מילינגר חיים
זאב

25.2.2007

מילינגר אסתר

8068

לואיס קתלין

25.11.2006

חדש סוזן מרגרט

3801

הניכוביץ איסק

28.9.2006

הניכוביץ סופיה

1160

שטרן מרים

25.2.2007

שטרן ישראל

3393

נסים יפת

9.2.2007

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

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

7397

קזז רבקה

8.1.2007

נחום מאירה

6048

אברזיל עליה

10.2.2007

אברזיל יעקב

0370

סקלר רוזה

13.3.2004

אטיאס אלה

2567

גרינברג צבי
יוסף

14.3.2001

גרינברג קלרה

7115

סבג מכלוף

20.2.1990

אוחיון אסתר

6935

כהן אסתר
מרתה

27.7.2006

שטיינר חיים
שלמה

נסים יאיר

1922

לוי אסתר

3419

לוי רבקה

18.2.2007

לוי זהבה

5211

מרזל גדעון

5070

רוט בלומה
בלנקה

22.1.2007

רוט משה

לוי ארמונד

10.2.2007

מרזל בברלי
סנדרה

7823

אחיטוב ברכה

30.1.2007

אחיטוב אריה

6260

כהן ברוריה

20.12.2006

כהן אורי

3021

מועלם סלחה

8.4.1998

מועלם יוסף

2137

קונפינו יצחק

21.1.2007

ועקנין רחל ברכה

0263

זיו אמנון

6.1.2006

זיו שולמית

4842

כץ בלה

22.2.2007

כץ בנימין

7389

קזז עזיז

10.12.2006

נחום מאירה

1787

אוזון אברהם

10.7.2003

אוזון יהודה

4613

יוחנן יוחנן

19.2.2007

יוחנן שמעון

0764

חצרוני אורה

18.2.2006

חצרוני יוסף

8595

אלקייס מזל

31.8.2001

אלקייס אבי

3641

יוסיאן בתאל

6.8.2004

יוסיאן ברוך

7766

1223

גורן יהושע

6.1.2007

גורן יהודה

כהן עמש
אליהו

12.7.2006

כהן עמוס עופר

1166

גורן מרים

13.4.1987

גורן יהודה

4320

דהן חנניה

31.8.1993

הלל יצחק

 9271הלל קמר

דהן סימי

כ׳׳ח באדר התשס״ז) 18במרס (2007
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

:״ה באדר התשס״ז) 15במרס (2007
משה הלוי ,המזכיר הראש

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

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

שם המנוח/ה

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

שם המבקש/ת

9785

נעמן כמונה

ד' שבט ס״ז

נעמן אלוש

6144

בוקוביץ מרדכי

5.2.2007

בר נחמה

8402

5170

ביטמן ברלינה

15.2.2007

ביטמן סבוראי
הלן

גולדנברג
תלמה

ט״ז תשרי ס״א

גולדנברג שחר

9824

פלק מרסל

ט' תשרי ס״ז

דהן חיה צפוה

4233

שלומי בנימין

10.7.2006

שלומי דינה

6203

7878

קמינר אריאל

22.1.2007

ברנר בתיה

מיטברוייט
פאינה

י״א כסלו ס׳׳ז

מיטברוייט זלמן

4353

יוסף ישראל

י״ב שבט ס״ז

יוסף פורת

0345

הלפרן איזק

כ״ז שבט תש״ס

מוסקוביץ בטי

י״ח באדר התשס״ז) 8במרס (2007
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

2291

מס'
תיק

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

תאריך
פטירה

שם המבקש/ת

הודעות

1355

בוטרשוילי
נאזי

י״ד טבת ס״ז

בוטרשוילי סימון

להווי ידוע כי הוגשו ל בתי הד ין ,ב תיקים המפ ורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוח/ה

4353

יוסף ישראל

י״ב שבט ס״ז

יוסף פורת

8043

אסרף דוד

י״א אדר ס״ז

אסרף פלומה

תאריך
פטירה

מס'
תיק שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

4214

ליטמנוביץ
רבקה

ט״ו תמוז ס״ג

דמבובסקי
באטריס

2197

לוי יצחק

6.2.1992

לוי אורה

3472

מורגנשטיין מיכאל

4.4.2000

גרשקוביץ בלה

7918

אלון אלי

א' שבט תש״ס

אלון דוד

2267

גנח פיארי

4.1.2007

גנח טוניה

5498

איציק ברקו

21.2.2007

איציק פאולינה

3995

זוסמן גלעד

ט״ו אב ס״ו

זוסמן חני

3423

בן דוד יוסף

 16.12.2006בוארון מרטין

6485

שכטר ברכה

כ״ט שבט נ״ז

שכטר בוריס

6545

נשרי יצחק

30.7.2006

9618

טויטו אברהם
פורטונה

כ״ט אב נ״ח

טויטו אלי לאון

0107

בטון יונתן

 19.12.2006בטון ציון

3731
2215

לוי סודי
בנימין

ז' אדר ס״ז

לוי סודי שושנה

מולצ'דסקי
ויאוליאן

6528

כצפרובסקי אידה

א' בניסן התשס״ז) 20במרס (2007
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

10.1.2006

נשרי יפתח

מולצ'דסקי
אקטרינה

 21.12.2006פישצ'נקר
סופיה

א' בניסן התשס״ז) 20במרס (2007
אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

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

תאריך
שם המבקש/ת

שם המנוח/ה פטירה

5329

שאולקר יעקב

16.1.2007

שאולקר דיאנה

8736

כהן מאיר

21.12.2006

מנדה תהילה

9650

סוגאדקר סוזי

15.12.2006

מוזס אלקאן

0746

בן שועה
בתיה

16.1.2007

בן שועה יצחק

0459

פרץ מרדכי

28.3.2006

פרץ יוני

4717

ברגר יהודית
לאה

6.12.2006

חסיד שרה

3272

בן ד וד י וסף
שלמה

9.2.2007

בן דוד יוסף
סימי

5443

אברמוביץ
ינקו

3.7.1970

אברמוביץ
אברהם

7438

לונקרון
סלומון

12.1.2007

לוינקרון ישראל

8285

קלימן ראיה

19.1.2007

קליימן נחום

0550

ארצי רחל

29.12.2006

ארצי יוסף

0914

פלדמןינקו

13.1.2006

פלדמןמריאנה

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו ל בתי הד ין ,ב תיקים המפ ורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך
פטירה

מס'
תיק שם המנוח/ה
 4181נובוסלסקי ראובן

א' בניסן התשס״ז) 20במרס (2007

9.2.2007

שם המבקש/ת
זפסוצקי רעיה

י״ז באדר התשס״ז) 7במרס (2007
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
קוזלובסקי  -פלד יהלומים )ק.פ.ד( בע״מ
)ח״פ (51-133675-2
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,18.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצ ון ולמנ ות את שרגא פ לד ,ת׳׳ז ,050064443
מרח' ישראל גלילי  ,6נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ניסים אדרי המזכיר הראשי

2292

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

שרגא פלד ,מפרק

עופר בר זוהר ,מפרק

קוקי קינג ישראל בע״מ

יניב שרותי תברואה ,הדברת מזיקים בע״מ

)ח״פ (51-380469-0

)ח״פ (51-183269-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,18.3.2007התקב לה החלטה
לפ רק את החברה מר צון ולמ נות את שושנה כה ן ,ת׳׳ז ,51319457
מרח' הלפר  ,2/21בת ים  ,59323למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,5.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצ ון ולמנ ות את יניב מ שה ,ת׳׳ז ,072960741
מרח' יסמין 9א ,שלומי ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

שושנה כהן ,מפרקת

יניב משה ,מפרק

רקע  -שירותי מיקוד בע״מ
)ח״פ (51-250474-7

סידא ספא בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-365633-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ן של החב רה הנ״ ל ,שהת כנס ה ביום  ,18.3.2007התקבלה
החלט ה לפרק את הח ברה מרצון ולמנות את אב רהם ניצן  ,ת׳׳ז
 ,006904759מרח' נרקיסים  ,24קרית ביאליק ,למפרק החברה.

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
אברהם ניצן ,מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,20.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את החב רה מרצ ון ול מנו ת את עו ״ד מרד כי מיכ אל ,מרח'
חרות  ,5רמת גן  ,52541טל'  ,03-7510101למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
מרדכי מיכאל ,עו״ד ,מפרק

עוצם יעץ שרותים כלליים בע״מ
)ח״פ (51-316934-2

עתיקות דוד המלך 0ו בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-081767-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ נין של הח ברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,27.2.2007התקבלה
החלטה לפ רק את הח ברה מרצ ון ולמ נות את עו פר בר זוהר,
ת׳׳ז  ,028968462מרח' לואי פיקאר ד  ,38/3באר שבע ,למפרק
החברה.

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ילקוט הפרסומים  ,5649כ״ז בניסן התשס״ז15.4.2007 ,

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,22.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצו ן ולמ נות את עו״ ד רו״ח משה ס נה ,מרח'
הניידות  ,3ת׳׳ד  ,44077ירושלים  ,91440למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

2293

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
משה סנה ,עו״ד ,רו״ח ,מפרק

פנחס קרוין חברה לבניה והשקעות בע׳׳מ
)ח״פ (51-177036-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דונמ אוכל איטלקי בע״מ
)ח״פ (51-361119-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,18.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את החב רה מר צון ו למנ ות את ע ו״ד מי כל דלו מי ,מרח'
פנקס  ,4תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.3.2007התקב לה החלטה
לפר ק את החב רה מר צון ו למנ ות את ע ו״ד יע קב אבר המס  ,ת״ז
 , 013779970מרח' יפו  , 97מרכז כלל ,משרד  ,823ירושלים ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
יעקב אברהמס ,עו״ד ,מפרק

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מיכל דלומי ,עו״ד ,מפרקת

כפטל )986ו( בע׳׳מ
)ח״פ (51-115408-0

פתן ג.ר .מוצרי קירור בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-362796-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,13.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מרצ ון ולמנ ות את גיל רו נן ,ת׳׳ז ,057540775
מרח' מצדה  ,106/8אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מר צון ולמ נות את משה ל וי ,ת׳׳ז ,000237727
מרח' נחל קנה  ,13כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

משה לוי ,מפרק

גיל רונן ,מפרק

הפי לייף בע״מ
א .ארזי סחר בינלאומי בע׳׳מ

)ח״פ (51-290472-3

)ח״פ (51-202733-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ נין של הח ברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,12.3.2007התקבלה
החל טה לפרק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את נ ועה עופר י ,ת״ז
 ,034415489מרח' מקלף  ,5חולון ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מר צון ולמנות את דו רון אר זי ,ת׳׳ז ,058148107
מרח' ארתור רובינשטיין  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
נועה עופרי ,מפרקת

דורון ארזי ,מפרק
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את החברה מרצון ולמנות את ראובן פיכמן ,ת׳׳ז ,002444255
מרח' הגיבור האלמוני  ,40תל אביב ,למפרק החברה.

סייאופטיקס )ישראל( בע״מ
)ח״פ (51-274396-4

ראובן פיכמן ,מפרק

הודעה על כי נוס אס יפת נושים
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )323ב( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פת נוש ים של החב רה
הנ״ל  ,ת תכנס במשר די טול צ'ינסקי ,שטר ן ,מרצי אנו ,ב ן צור,
כהן ו שות'  ,רח' ח פצדי  ,5בית עופר ,קומ ה  ,4יר ושלים  ,ביום ה',
 ,14.6.2007בשע ה  ,10.00בשע ה ו בכתובת האמורה א ו בתו ך 21
ימים ממועד פרסום הודעה זו ,לפי המוקדם מביניהם.
על סד ר הי ום .1 :הצגת דו ח על מ צב ע סקי ה של החברה
עם רשימת נ ושיה ו אמדן ת ביעותי הם;  .2דיון בפירוקה מרצון
של ה חברה )ב העדר כושר פ ירעון( ,ל רבות דיון במ ינוי מ פרק
לחברה.
אסף בנמלך ,עו״ד
בא כוח החברה

קופרנט בע״מ

)ח״פ (51-194569-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ,מינוי מפרק וכינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה ה ודעה לפ י פקוד ת הח ברות ] נוסח חדש[,
התשמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כל לית שלא מן המ נין של החב רה
הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,20.2.2007לאחר שמנהל י החברה הגישו
ביום  20.2.2007תצה יר יכו לת פירע ון על פי סעי ף  321לפקודת
החברו ת ,ולא חר שבעלי המניות ויתרו על הצו רך בקבלת
הוד עה מוקד מת של  21ימי ם ,התקב לה החל טה מיוח דת כדין
לפרק את החב רה מ רצון ולמ נות את רו״ח מ שה הור מן ,מרח'
ההסתדרות  ,17פתח תקוה ,למפרק החברה.
אס יפה סו פית של הח ברה הנ”ל תת כנס בי ום ,28.6.2007
בשעה  ,18.00במשר די חברת אופק רכסים השקע ות ופית וח
בע׳׳מ ,רח' ז״בוטינסקי 3א ,רמת גן.

)ח״פ (51-326622-1
)בפירוק מרצון(

על סד ר היום :הצ גת דין וחשבון הסו קר את פעילו ת המ פרק
מיום מינויו וחיסול החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,3.6.2007בשע ה  ,10.00במשרד י המפרק,
עו״ד אל ון נו קראי ,מש ד' רו טשילד  ,46מג דל אל רוב ,קו מה ב',
תל א ביב ,ל שם הגשת דו ח סופ י של המפר ק ,ה מראה כ יצד
התנה ל הפירו ק ומה נעשה ב נכסי ה חברה ,וכד י להחלי ט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון נוקראי ,עו״ד ,מפרק

משה הורמן ,רו״ח ,מפרק

פודסנטר מעדני בשר ד.ג .בע״מ
)ח״פ (51-278228-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.3.2007לא חר שכל
החב רים וית רו על זכותם לקבל הוד עה מוק דמת של  21ימים
מר אש ,התק בלה הח לטה לפ רק את הח ברה מר צון ולמ נות את
דב ג ראו ,ת ׳׳ז  ,067383158מרח' ה אורני ם  ,10פר דס חנ ה  -כרכור,
למפרק החברה.

חותם  -אומנות ישראלית בע״מ
)ח״פ (51-201997-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אופק רכסים ניהול פרוייקטים 994ו בע׳׳מ

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,5.7.2007בשע ה  ,12.30ב משרד י המפרק  ,רח' דב
פרידמן  ,10רמת גן ,לש ם ה גשת ד וח ס ופי ש ל המ פרק ,המר אה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שני ורדי ,מפרק

הובלות אכספרס פיכמן בע׳׳מ
)ח״פ (51-112102-2
)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,17.1.2006בנו כחו ת כל בעלי
המני ות והמ נהל  ,לאחר שכל הח ברים ויתר ו על זכו תם לקבל
הודעה מוקדמת של  21ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק

דב גראו ,מפרק

נ.י.ל.י פיננסים בע״מ
-

)ח״פ (51-272558-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,20.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את החברה מרצו ן ולמ נות את עו״ ד אשר רבינוב יץ ,מרח'
ויצמן  ,2תל אביב  ,64239למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
אשר רבינוביץ ,עו״ד ,מפרק
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מגרש בגוש  3939חלקה  20בע״מ

מץ עמנואל אדריכלות בע״מ

)ח״פ (51-009720-7

)ח״פ (51-3281531-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,25.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את החברה מרצון ול מנות את קארין פרמינ גר ,מרח'
המשמר האזרחי  ,10תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,10.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מ רצון ולמנ ות את רו״ח דוד פ ורת ,מ רח' הרצל
 ,76חיפה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

קארין פרמינגר ,מפרקת

דוד פורת ,רו״ח ,מפרק

ד״ר קונדריאה אלכסנדר
אספרג  2000נ996ו[ בע׳׳מ

)ח״פ (51-328059-4

)ח״פ (51-232921-0

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,20.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מ רצון ולמנ ות את רו״ח דוד פ ורת ,מ רח' הרצל
 ,76חיפה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,22.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מ רצו ן ולמנו ת את א ליהו ה דר ,ת׳׳ז ,72757966
מרח' הרב אשי  ,13תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
אליהו הדר ,מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
דוד פורת ,רו״ח ,מפרק

שחר חסון השקעות בע״מ
קרן אודל  -עמותה לסיוע נזקק בע״מ

)ח״פ (51-301409-2
)בפירוק מרצון(

)ע״ר (58-040817-7

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באס יפה כללית שלא מן המנ ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,22.3.2007התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצ ון ול מנו ת את של מה אסו לין ,מ רח' אהבת
ציון  ,9אבן יהודה  ,40500למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
שלמה אסולין ,מפרק

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  46לחוק הע מותות,
התש׳׳ם ,1980-כי ב אסי פה כלל ית שלא מן המנ ין של ה עמו תה
הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,7.1.2007ה תקבלה החלטה לפרק את
העמות ה מרצ ון ולמנ ות את תו מר עטיי ה ,מרח ' איילה ,27/7
אשקלון ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביע ות נ גד העמו תה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
תומר עטייה ,מפרק
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