רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ה בחשון התשס"ו

5462
עמוד

הודעה על שינוי חלוקת התפקידים בין השרים 600 ............
מינוי חבר בוועדות ערעור לפי חוק שירות הקבע
בצבא הגנה לישראל )גמלאות(600 ...................................
מינוי חבר לוועדות שחרורים )קציבה( לפי חוק שחרור
על–תנאי ממאסר 600 ..............................................................
הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי החוק האמור 600 ..............................................................
הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים
מיוחדות )קציבה( לפי החוק האמור600 ..........................
הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי
החוק האמור601 .......................................................................
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עמוד

שינוי מינוי ועדת רישום לפי חוק העובדים
הסוציאליים601 ........................................................................
הודעה על צריכת סולר שנתית ממוצעת 601 .........................
הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן וסגן
ממלא מקום ראש עיריית יבנה602 ...................................
הודעה על מינוי מנהל ארנונה )עמק הירדן( 603 ...................
הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר
לארנונה )זבולון(603 ................................................................
הודעות לפי חוק התכנון והבניה 603 .........................................
הודעות מאת הציבור 614 ...............................................................

הודעה על שינוי חלוקת התפקידים בין השרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי על פי סעיף )31א( לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים
כדלקמן:
) (1ממלא מקום ראש הממשלה ,השר אהוד אולמרט ,יכהן
בתפקיד שר האוצר ,נוסף על תפקידו כשר התעשיה
המסחר והתעסוקה;3
) (2השר מתן וילנאי יכהן בתפקיד שר המדע והטכנולוגיה.4
ההחלטה אושרה על ידי הכנסת ביום ה' בחשון התשס"ו
) 7בנובמבר .(2005
ח' בחשון התשס"ו ) 10בנובמבר (2005
)חמ (3—3281
ישראל מימון
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ג ,עמ' .1854
 4י"פ התשס"ה ,עמ' .4248

אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש ועדות
שחרורים מיוחדות החל ביום כ' בכסלו התשס"ו ) 21בדצמבר
:(2005
יעקב קדמי )דימ'( ,ת"ז 2567196
גבריאל בך )דימ'( ,ת"ז 246462
אפרים לרון )דימ'( ,ת"ז 9378720
יצחק בנאי )דימ'( ,ת"ז 106088
אריה אבן ארי )דימ'( ,ת"ז 10910362
אהרון מלמד )דימ'( ,ת"ז 990192
נתן עמית )דימ'( ,ת"ז 9646444
אמנון טטרשנוב )דימ'( ,ת"ז 981997000
גלעד גלעדי )דימ'( ,ת"ז 6572960
רוני בודסקי ,ת"ז 9582925
י"ב בחשון התשס"ו ) 14בנובמבר (2005
)חמ (3—101
ציפי לבני
שרת המשפטים

הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים
מיוחדות )קציבה(
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

מינוי חבר בוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא
הגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התשמ"ה1985-
)להלן  -החוק( ,אני ממנה את חנן מוניץ ,ת"ז  ,03801255לחבר
בוועדות ערעור לפי החוק.
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף )33א( לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש וחברים
בוועדות שחרורים מיוחדות )קציבה( החל ביום א' בטבת
התשס"ו ) 1בינואר :(2006
יושבי ראש
דוד בר אופיר )דימ'( ,ת"ז 7738438
רוני בודסקי ,ת"ז 9582925
גבריאל בך )דימ'( ,ת"ז 246462
יעקב קדמי )דימ'( ,ת"ז 2567196
אפרים לרון )דימ'( ,ת"ז 9378720
גלעד גלעדי )דימ'( ,ת"ז 6572960
יצחק בנאי )דימ'( ,ת"ז 106088
אריה אבן ארי ,ת"ז 10910362
אהרון מלמד )דימ'( ,ת"ז 990192
אמנון סטרשנוב )דימ'( ,ת"ז 9819977000
נתן עמית )דימ'( ,ת"ז 9646444

כ"ב באלול התשס"ה ) 26בספטמבר (2005
)חמ (3—957
__________
1

ציפי לבני
שרת המשפטים

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142

מינוי חבר לוועדות שחרורים )קציבה(
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33א( לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את השופט צבי הרטל ,ת"ז  ,7805724לחבר בוועדת
שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.

חברים
מרדכי בלזר )דימ'( ,ת"ז 1947126
דניאלה וכסלר )דימ'( ,ת"ז 26084095
חיה חפץ )דימ'( ,ת"ז 8625873
דוד מועלם ,ת"ז 43648450
עמירב רנד )דימ'( ,ת"ז 25170762

י"ב בחשון התשס"ו ) 14בנובמבר (2005
)חמ (3—101
__________
1

ציפי לבני
שרת המשפטים

ס"ח התשס"א ,עמ' .410

אלי שרון )דימ'( ,ת"ז 9242181
עמירם שרון )דימ'( ,ת"ז 9813866

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )33ב( לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
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י"ב בחשון התשס"ו ) 14בנובמבר (2005
)חמ (3—101
__________
1

ציפי לבני
שרת המשפטים

ס"ח התשס"א ,עמ' .410
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים

נבילה דלה מוסא ,ת"ז 59454678

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

ג'אדה בסול ,ת"ז 59315960

בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-בהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות
השחרורים החל ביום י"ח בכסלו התשס"ו ) 19בדצמבר :(2005

סרחאן שכיב ,ת"ז 55814495

משה מכליס ,ת"ז 4656005
נתן זלוצ'ובר ,ת"ז 69810760
רות בהט ,ת"ז 50759489
גדליה טהר לב ,ת"ז 15121270
נילי פלד ,ת"ז 8581142
אבי הבר ,ת"ז 69612851
רחל חוזה ,ת"ז 9922212
שלמה לבנוני ,ת"ז 7770316

ג'ורג' אזולאי ,ת"ז 15304074
דינה מויאל ,ת"ז 53449476
מרדכי נדל ,ת"ז 54215157
מרים רבס ,ת"ז 6741797
שאהר אטרש ,ת"ז 57039125
אורית קנטור ,ת"ז 55093660
אברהם יונתן ,ת"ז 57178147
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ב בחשון התשס"ו ) 14בנובמבר (2005
)חמ (3—101
ציפי לבני
שרת המשפטים

דני צרפתי ,ת"ז 69725810
אהוד רקם ,ת"ז 5525886
ניצה שרון ,ת"ז 6118780
עמירם שרון )דימ'( ,ת"ז 9813866
אהרון מלמד )דימ'( ,ת"ז 990192

שינוי מינוי ועדת רישום
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ"ו1996-

עמירב רנד )דימ'( ,ת"ז 25170762

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק העובדים הסוציאליים,
התשנ"ו ,11996-אני משנה את הרכבה של ועדת הרישום
כדלקמן:

דוד מועלם )דימ'( ,ת"ז 43648450

במקום "אתי פרץ ,ת"ז  ,07860253עובדת סוציאלית  -נציגת
איגוד העובדים הסוציאליים" יבוא "יצחק פרי ,ת"ז ,10138402
עובד סוציאלי  -נציג איגוד העובדים הסוציאליים".

מרדכי בלזר )דימ'( ,ת"ז 1947126
חיה חפץ )דימ'( ,ת"ז 8625873
אלי שרון )דימ'( ,ת"ז 9242181
דניאלה וכסלר )דימ'( ,ת"ז 26084095
יוסף סוהייל ,ת"ז 55836852

2

ו' בתשרי התשס"ו ) 9באוקטובר (2005
)חמ (3―2749
אריאל שרון
ראש הממשלה ושר הרווחה

דורון פורת ,ת"ז 55564843
חני הורוביץ ,ת"ז 43621374
לילי יונג גפר ,ת"ז 52864840
רים נדאף ,ת"ז 23175086

__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .152
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .244

עיריה היומן מרדכי ,ת"ז 11989738
סברי מוחסן ,ת"ז 21496658
ברכה סמסון ,ת"ז 26050781
כאמל סעב ,ת"ז 50296755

לפי צו הבלו על דלק )פטור( ,התשס"ה2005-

עטאף עיילבוני ,ת"ז 59504407

בתוקף סמכותי לפי סעיף )3א (1)(2לצו הבלו על דלק )פטור(,
התשס"ה) 12005-להלן  -צו הפטור( ,אני מודיע לאמור:

יעקב שפסר ,ת"ז 54853684

הצריכה השנתית הממוצעת המהווה תקרה שנתית
להחזר לגבי סולר כאמור בסעיף )3א (2לצו הפטור ,היא כמפורט
בתוספת.

בן פיילס ,ת"ז 12984241
כרמלה רוטפלד-האפט ת"ז 67759159
צבי הרטל )דימ'(7805724 ,
דרורה בית אור ,ת"ז 8036923
אשר קולה ,ת"ז 52918075
יוסף בן חמו ,ת"ז 64861743
תאופיק כתילי20443537 ,
__________
1

הודעה על צריכת סולר שנתית ממוצעת

ס"ח התשס"א ,עמ' .410

ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

תחולתה של הודעה זו לגבי דוחות שיוגשו ביום כ"ט בתשרי
התשס"ו ) 1בנובמבר  (2005ואילך.

תוספת
לכל מונח בתוספת זו תהא המשמעות הנודעת לו בצו הפטור.
__________
 1ק"ת שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ'  ,50עמ'  88ועמ' .111

601

טור ב'
טור א'
סוג הרכב שהסולר משמש בו

טור ב'

צריכה שנתית
ממוצעת
בליטרים

 .1מונית כאמור בפרט )3א( בתוספת לצו
הפטור -
)א( עד  5נוסעים

9,188

)ב( יותר מ– 5נוסעים

12,250

טור א'
סוג הרכב שהסולר משמש בו
 .9ציוד כאמור בפרט )2א( בתוספת לצו
הפטור ובלבד שנמסרה לגבי הציוד
הודעה שנתית ושולמה אגרה כאמור
בתקנה  5לתקנות רישום ציוד הנדסי,
התשי"ט.21959-

 .2אוטובוס כאמור בפרט )2ב() (3בתוספת
לצו הפטור -
)א( שמשקלו הכולל המותר עולה על
 5,000ק"ג  -ציבורי

41,313

)ב( שמשקלו הכולל המותר עולה על
 5,000ק'"ג  -פרטי

37,500

 .3אוטובוס ציבורי זעיר ,כאמור בפרט
)3ב( בתוספת לצו הפטור
 .4רכב מסחרי כאמור בפרט )2ב()(2
בתוספת לצו הפטור

8,950

כ"ט בתשרי התשס"ו ) 1בנובמבר (2005
)חמ (3—605
איתן רוב
מנהל רשות המסים בישראל
__________
2

ק"ת התשי"ט ,עמ' .1175

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן וסגן
ממלא מקום ראש עיריית יבנה

 .5רכב מסחרי כאמור בפרט )2ב()(1
בתוספת לצו הפטור
)א( שמשקלו הכולל המותר עולה על
 10,000ק"ג אך אינו עולה על 16,000
ק"ג

16,906

)ב( שמשקלו הכולל המותר עולה על
 16,000ק"ג ואינו עולה על  34,000ק"ג

26,300

)ג( שמשקלו הכולל עולה על 34,000
ק"ג

45,000

 .6טרקטור כאמור בפרט )2ב() (4בתוספת
לצו הפטור
)א(  36עד  50כוח סוס

3,500

)ב(  51עד  65כוח סוס

6,000

)ג(  66עד  85כוח סוס

12,000

)ד(  86עד  110כוח סוס

13,600

)ה(  111עד  149כוח סוס

29,000

)ו(  150עד  170כוח סוס

56,400

 .7רכב להוראת נהיגה ,כאמור בפרט )3ג(
בתוספת לצו הפטור -

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,התשל"ה1975-
בהתאם לסמכות לפי סעיף )28א( לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 11975-להלן
 החוק( ,שהואצלה לי ,2נמסרת בזה הודעה כי -)(1

בהודעת התפטרות מיום כ"ז בשבט התשס"ה ) 6בפברואר
 (2005חדל ציון בן שטרית 3מכהונת סגן ראש העיריה לפי
סעיף  (2)25לחוק;

)(2

בישיבת מליאת מועצת עיריית יבנה מיום י"א באדר א'
התשס"ה ) 20בפברואר  (2005נבחר אהוד ויצמן לכהונת
סגן ראש העיריה לפי סעיף  15לחוק;

)(3

בהודעת התפטרות מיום ט"ו בסיון התשס"ה ) 22ביוני
 (2005חדל משה חזות 3מכהונת סגן ממלא מקום ראש
העיריה לפי סעיף  (2)25לחוק;

)(4

בישיבת מליאת מועצת העיריה מיום ל' בסיון התשס"ה
) 7ביולי  (2005נבחרה חנה הובר 4לכהונת סגן ממלא מקום
ראש העיריה לפי סעיף  14לחוק.

י"ח בתמוז התשס"ה ) 25ביולי (2005
)חמ (3—743
__________

)א( למעט להוראת נהיגה במשאית

5,357

1

)ב( להוראת נהיגה במשאית

9,091

2

602

בחישוב לפי
נתונים אלה:
ממוצע השימוש
השנתי בליטרים
 2300ממוצע השימוש
לליטר -
1
(0.125 X+2.2)2300
 - Xכוחות סוס

9,923

 .8ספינת דיג כאמור בפרט )1ב( בתוספת
לצו הפטור

צריכה שנתית
ממוצעת
בליטרים

150,000

3
4

אוסקר אבורזק
המנהל הכללי של משרד הפנים

ס"ח התשל"ה ,עמ' .211
י"פ התשל"ט ,עמ' .982
י"פ התשס"ד ,עמ' .2817
י"פ התשס"ד ,עמ' .946

ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזאת הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית עמק הירדן בישיבתה מיום 26.8.3005
את בועז יוסף למנהל ארנונה לענין החוק האמור.
י"א באב התשס"ה ) 16באוגוסט (2005
)חמ (3—265
יוסי ורדי
ראש המועצה האזורית עמק הירדן

__________
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ,רח' החוצבים  ,2ת"ד  ,3424מבשרת ציון ,טל'
 .02―5333125העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים,
טל' .02―6290222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ו באב התשס"ה ) 31באוגוסט (2005

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל"ו1976-
נמסרת בזאת הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית זבולון ,בישיבתה מיום ח' בתשרי
2
התשס"ו ) 11באוקטובר  ,(2005ממלאי מקום לחברי ועדת הערר
לענין החוק כמפורט להלן:
ליאב גפן ,ת"ז  ,025689183ממלא מקומו של יורם נור
אביהו גלעד ,ת"ז  ,058895202ממלא מקומה של הילה איזנבנד
מרוואן חאלדי ,ת"ז  ,034821645ממלא מקומו של רמי טלמור.
י"ג בתשרי התשס"ו ) 16באוקטובר (2005
)חמ (3—265
שלמה חבר
__________
ראש המועצה האזורית זבולון
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .3629

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה―1965
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הראל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק,"421/
שינוי לתכניות הל/מח250/ד ,מי ,250/מי360/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבשרת ציון,
רח' הכרמים  ,36מעוז ציון א' ― גוש  30367בחלקו; מגרשים
133א133 ,ב בשלמותם מתכנית מי360/ג.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בנין חדשים ,לפי
הטופוגרפיה המיוחדת של המגרש.
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

שמעון איינשטיין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מס' קא/מק ,"99/שינוי לתכניות תממ ,195
קא/מק ,67/תממ .341
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח' חנה
סנש  ,15 ,13רח' גולומב  ― 25גוש  ,6495חלקות .23 ,22
עיקרי הוראות התכנית :הסדרת הבניה במתחם בית כנסת
אמונה ודעת ואזור מגורים מיוחד  ,1על ידי :א( הסדרת
גבולות המגרשים לפי המצב הקיים בפועל; ב( הגדלת סך
כל השטחים לצורכי ציבור; ג( הגדלת שטח לבניני ציבור
בחלקה  22על חשבון אזור מגורים מיוחד  1בהתאם למצב
קיים; ד( הרחבת שצ"פ קיים ומתן זכות מעבר לרכב לחניה
לחלקות הסמוכות; ה( הגדלת מספר יחידות הדיור במגרש
 2001מ 2-יחידות דיור ל 3-יחידות דיור; ו( קביעת קווי בנין
במגרשים; ז( קביעת תנאים למתן היתר בניה.
)" (2תכנית מיתאר מס' קא/מק ,"120/שינוי לתכנית תממ/
במ.(172) 2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ― גוש
 ,6490חלקות  ,418 ,416 ,414ח"ח ;412 ,183 ,57 ,56 ,54
מגרשים  26 ,21 ,20 ,19לפי תממ/במ.(172) 2/
עיקרי הוראות התכנית :תכנון מחדש של שטחים ציבוריים
בתחום תכנית המיתאר תמ"מ/במ (172) 2/ויצירת רצף
תכנוני של שטחים לבניני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים על ידי; א( קביעת מתחם לאיחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב( קביעת קווי בנין ,מספר קומות והקצאת זכויות
בניה במגרשים החדשים ,ללא שינוי בסך כל של שטחי
הבניה המותרים; ג( העברת שטח עיקרי ממגרש מס' 19
למגרש מס'  2000בהיקף של עד  1,000מ"ר; ד( תוספת
תכליות בשטח לבניני ציבור למטרות חינוך; ה( שינוי קווי
בנין לשטח לבניני ציבור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין

603

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל' .03―5311245
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מס' קא/מק ,"100/שינוי לתכניות מיתאר
תממ  ,236קא  ,371תממ/מק.53/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ― גוש
 ,6490חלקה .390
עיקרי הוראות התכנית :העברת  80מ"ר משטחים עיקריים
למגורים מעל הקרקע לשטחים עיקריים למסחר מעל
הקרקע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5389התשס"ה ,עמ' .2356
)" (2תכנית מיתאר מס' קא/מק ,"113/שינוי לתכניות מיתאר
תממ  ,188תממ/מק ,41/תממ .341
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח'
קפלן  ― 67גוש  ,6494חלקות ,215―209 ,176 ,175 ,171―165
 ,322 ,320―316 ,298 ,290ח"ח ,302 ,299 ,206―204 ,174―172
.324 ,308
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קו בנין צדדי צפוני
בחלקה  215בלבד מ 4-מ' ל 2.5-מ'; ב( אין שינוי בזכויות
הבניה ובמספר יחידות הדיור; ג( בשתי יחידות הדיור
הצפוניות בחלקה  215תותר בניית  3חניות בסך הכל לשתי
יחידות הדיור וזאת לפי תכנית בינוי באישור מהנדס
הועדה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.7.2005ובילקוט הפרסומים  ,5421התשס"ה ,עמ' .3632
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125תל-אביב,
טל'  ,03―7632573וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל'  ,03―5311245וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
ד' בתשרי התשס"ו ) 7באוקטובר (2005
בנצי מורדוב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

ולבניה מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מקומית
מס' מאא/מק ,"(2/159) 1075/שינוי לתרש"צ  3/55/34ולתכנית
מיתאר מפורטת מאא 159/במ .5תכנית הכוללת הוראות
לחלוקת מגרש בהסכמה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אור יהודה ,שכ'
סקיה א' ― גושים  7212 ,7211 ,6879בשלמותם; גוש ,6220
ח"ח  ;19 ,13גוש  ,6221ח"ח  ;46גוש  ,6222ח"ח ;91 ,83 ,27 ,26 ,19
גוש  ,6223חלקות ,175 ,172 ,169 ,164―162 ,159―157 ,33 ,20 ,19
 ;196 ,193―190 ,188 ,181 ,179גוש  ,6225חלקות ,27―22 ,19―13
 ,70―68 ,66 ,39 ,38ח"ח  ;60 ,39 ,38 ,35 ,19גוש  ,6229חלקות ,49
 ,66 ,65 ,62 ,50ח"ח  ;78 ,6 ,3 ,2גוש  ,6230חלקות ,27 ,17―15 ,8―1
 ,65 ,59―56 ,52―46 ,42 ,41 ,29ח"ח ;45 ,40 ,32 ,31 ,18―13 ,10 ,9
גוש  ,7210ח"ח  ;204גוש  ,7213ח"ח .10―8
עיקרי הוראות התכנית :שינוי של הוראות לפי תכנית
בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים על ידי :א( שינוי גובה שיא גג
רעפים באזור מגורים א' מ 8.5-מ' ל 10-מ'; ב( שינוי הוראות
בדבר שיפוע גג רעפים ועיצוב הגגות באזור מגורים א'; ג( שינוי
הוראה בענין גדר לחזית הרחוב.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור-יהודה―אזור ,רח' אליהו סעדון .122
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה החדשה ,דרך מנחם
בגין  ,125תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י"א באב התשס"ה ) 16באוגוסט (2005
שלומית דוטן
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אור-יהודה―אזור

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית
מס' גב/מק ,"455/שינוי לתכנית גב 53/על שינוייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעתיים ,רח' אפק
 - 16-14גוש  ,6164חלקה .266
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין אחורי מ– 5מ' ל– 1.5מ'.

מרחב תכנון מקומי אור-יהודה-אזור

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אור-יהודה―אזור ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,16.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5362התשס"ה ,עמ' .1239
התכנית האמורה נמצאת במשרד הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים ,רח' שינקין  ,2גבעתיים ,וכל מעוניין

ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
אפי שטנצלר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעתיים
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' רג/מק,"1347/
שינוי לתכניות /340 ,340ג/340 ,ג/340 ,1/ג ,3/מק/340/ג,11/
מק/340/ג ,6/מק/340/ג ,9/מק/3430/ג.17/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח' שאנן 22
― גוש  ,6126חלקה  ;139גבולות התכנית :מצפון ― חלקה 542
בגוש  ,6126מדרום ― חלקה  138בגוש  ,6126ממערב ― רח' שאנן,
ממזרח ― חלקות  271ו 272-בגוש .6126
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי הבנין הקבועים
בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל' .03―6753394
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז תל אביב ,קרית הממשלה ,דרך מנחם בגין ,125
קומה  ,13תל אביב.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס' מק/340/ג ,"19/שינוי לתכניות מיתאר רג340/
ורג/340/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון רמת גן.
עיקרי הוראות התכנית :א( ביטול חובת חישוב של
 48מ"ר מתוך חדר המדרגות כשטח עיקרי; ב( התרת תוספת שטחי
שירות; ג( ביטול סעיף 6ב .בתקנון תכנית רג/340/ג שפורסמה
למתן תוקף בילקוט הפרסומים  ,2651בתאריך  ;14.8.1980ד( בכל
בנין לפי דרישתו של מהנדס העיר ― חובה להתקין מקום לדגל
בתיאום עם אדריכל העיר; ה( בכל בנין "מיוחד" לפי דרישתו
של מהנדס העיר ,חובה להתקין תאורה שתאיר את הבנין;
ו( קביעת הנחיות לבניית גדרות בין המגרשים באזורי
המגורים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5406התשס"ה ,עמ' .3066
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ,רח' המעגל  ,26רמת גן ,טל' ―6753394
 ,03ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ד' בתשרי התשס"ו ) 7באוקטובר (2005
צבי בר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכניות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
חיפה מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מפורטת מס' חד/מק811/יא" ,שינוי לתכנית
חד.811/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ― גוש ,10042
ח"ח  ;30 ,19גוש  ,10402חלקה  12בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת זכות מעבר להסדרת גישה
לחלקות.
)" (2תכנית מפורטת מס' חד/מק ,"1319/שינוי לתכנית
חד.830/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חדרה ,מצפון
לשכ' גבעת אולגה ,שד' מנחם בגין ― גוש  ,10008חלקות
 194 ,169 ,168בשלמותן; מגרשים .194 ,168/1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי חלוקת שטחי הבניה
המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח
הכולל המותר לבניה; ב( הגדלת מספר יח"ד ללא הגדלת
סך כל השטחים למטרות עיקריות בכפוף להוראות סעיף
)9א( לתקנות סטיה ניכרת מתכנית התשס"ב―;2002
ג( הגדלת אחוזי הבניה במסגרת הקלה ל;111%-
ד( הגדלת גובה הבנין מ 5-קומות על עמודים ל 8-קומות על
עמודים במסגרת הקלה מתכנית חד ;830/ה( שינוי קו בנין;
ו( קביעת הנחיות בינוי תנועה וחניה בהתאם לתכנית
חד 1240/לכביש מס'  ;13ז( קביעת זכות מעבר.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ,רח' הלל יפה  ,9חדרה ,טל' .04―6303728
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח' פל―ים  ,15חיפה ,טל' .04―8616205
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ד באלול התשס"ה ) 28בספטמבר (2005
חיים אביטן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה
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מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
חכ/מק/136/ו" ,שינוי לתכנית מכ 248/ובהתאם לתכנית
מכ.575/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' ש/מק ,"1174/שינוי
לתכניות ש ,17/ש.18/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה אזורית חוף
הכרמל ― גוש  ,11528חלקה  10בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי קוווי בנין :קו בנין צפוני
מזרחי עד  1.6מ' במקום  5מ' ולפי קונטור המבנה ,קו בנין מערבי
 4מ' במקום  5מ' ,קו בנין דרום מזרחי עד  4מ' ולפי קונטור
המבנה; ב( תוספת של  6%הקלה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5372התשס"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ד"נ חוף הכרמל ,טל' ,04―8136213
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח'
פל―ים 15א ,חיפה ,טל'  ,04―8633448וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ"ב באלול התשס"ה ) 26בספטמבר (2005
כרמל סלע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עירון מופקדת "תכנית מס' מק/ען ,"734/שינוי לתכנית ען.125/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בקה אלע'רבייה
― גוש  ,8774ח"ח .9
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח לבניני ציבור להקמת
מבני חינוך.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ,ת"ד  ,241עארה  ,30025טל'  .04―6351789העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,חיפה ,טל' .04―8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ד באלול התשס"ה ) 28בספטמבר (2005
מוחמד סובחי ג'בארין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון

606

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פרדס-חנה―כרכור
― גוש  ,10072חלקה  74בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה בהסכמת הבעלים;
ב( שינוי בקווי בנין; ג( תוספת עד  6%בשטחי בניה עיקריים;
ד( הקטנת גודל מגרש שמותר להקים עליו  2יחידות דיור;
ה( תוספת יחידת דיור ― מיחידה אחת לשתי יחידות בכל
מגרש; ו( שינוי חלוקת שטחי הבניה ― ניוד שטחים מקומה א'
לקומת קרקע; ז( הקטנת גודל חזית מינימלית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,שד' הפלי"ם /15ב ,חיפה ,טל' .04―8616252
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת
תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת "תכנית
מפורטת מס' ש/מק ,"1008/שינוי לתכנית ש/23/א ,שפורסמה
בעיתונים ביום  22.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5389התשס"ה,
עמ' .2359
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בנימינה ― גוש
 ,10206חלקה  69בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בהוראות בדבר גודל
שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין; ב( הגדלת מספר יחידת
דיור; ג( תוספת עד  6%בשטחי בניה עיקריים; ד( שינוי בקווי
בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון ,רח' המייסדים  ,52זכרון יעקב ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג' בתשרי התשס"ו ) 6באוקטובר (2005
מוטי קירמאיר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שומרון

ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יד/מק/6167/א",
שינוי לתכנית יד.6167/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ― גוש ,6692
ח"ח  ;57גוש  ,6728ח"ח  ;216 ,83 ,82 ,75―71מגרש A234
בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יח"ד במגרש מ58-
יח"ד ל 72-יח"ד ,ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות;
ב( שינוי בקווי בנין בהתאם לתכניות הבינוי; ג( הגדלת שטחי
השירות הנדרשים כדי להגדיל את מספר יחידות הדיור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכ אי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה יהוד ,רח' מרבד הקסמים  ,3יהוד ,טל .03―5391282
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,שד' הרצל  ,84רמלה ,טל' .08―9270170
התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ג באלול התשס"ה ) 27בספטמבר (2005
יוסי בן דוד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"34/179/שינוי לתכניות
פת ,15/179/פת/15/179/א ,פת.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,כפר
גנים ג'; מגרש  12בשלמותו.

עיקריות; ב( הקטנת מרווח צד לחדרי גג מ 2-ל 1-בגין
המבנה.
)" (3תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"80/1268/שינוי לתכניות
פת ,14/2000/פת ,2000/פת ,20/1268/פת/2000/א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
השופט ברנדס  ― 16גוש  ,6355חלקה  317בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יחידות דיור
מ 5-יח"ד )בהקלה  (6ל 8-יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים
למטרות עיקריות; ב( שינוי קו בנין לחזית מ 5-מ' ל 4-מ';
ג( שינוי מרווחים צדיים בקומות  4―1מ 4-מ' ל 3.6-מ';
ד( שינוי מרווחים אחוריים בקומות  4―1מ 6-מ' ל 5.4-מ';
ה( שינוי מרווח לחזית ולאחור לחדרים על הגג מ 2-מ'
ל 0-מ' ושינוי מרווח צד לחדרים על הגג מ 2-מ' ל 1-מ.
)" (4תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"2/11/2000/שינוי לתכניות
 ,10/2000פת ,2000/פת/מק/11/2000/ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ― גוש
 ,6354חלקה  184בשלמותה; גוש  ,6364ח"ח ;200 ,15 ,12
מגרש  1072בחלקו; גבולות התכנית :קטע מערבי ― מדרום
לכביש אם המושבות ומצפון לרח' מפלסים ,קטע מזרחי
― מצפון לרח' הרכבת.
עיקרי הוראות התכנית :א( חילופי מגרשים בדרך של
איחוד וחלוקה מחדש; ב( הגדלת גובה הבניה המותר
מ 3-קומות ל 5-קומות  +קומת עמודים מעל לכניסה
הקובעת; ג( העלאת  50%בניה לשימוש עיקרי מתחת פני
הכניסה הקובעת אל מעל הכניסה הקובעת.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה,
טל'  .03―9052286העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טל' .08―9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
פת/מק ,"85/1209/שינוי לתכניות פת ,1209/פת.2000/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין למערב לחזית רח'
קפלנסקי מ 6-מ' ל 3-מ'.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
פרישמן ― גוש  ,6378חלקה  115בשלמותה; גוש  ,6404ח"ח .98

)" (2תכנית מיתאר מס' פת/מק ,"17/219/שינוי לתכניות פת/
 ,14/2000פת ,2000/פת/2000/א ,פת/מק.13/219/

עיקרי הוראות התכנית :א( תוספת של  3יח"ד מ 7-יח"ד
ל 10-יח"ד בלי לשנות את סך כל זכויות הבניה; ב( שינוי
בקו בנין לשצ"פ מ 4-מ' ל 1-מ'; ג( שינוי בקו בנין צדי לדרום
מ 5-מ' ל 4.5-מ'; ד( איחוד וחלוקה והחלפת שטחי השצ"פ
מח"ח  98בגוש  6404לחלקה  115בגוש  ,6378בלי לשנות את סך
כל שטחי הייעודים השונים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח'
דובנוב  ― 4גוש  ,6373חלקה  1056בשלמותה.
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת מספר יחידות דיור
מ 7-יח"ד ל 8-יח"ד ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5402התשס"ה ,עמ' .2868

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.12.2004ובילקוט הפרסומים  ,5421התשס"ה ,עמ' .3642

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,רח' העליה השניה  ,1פתח תקוה,
טל'  ,03―9052286ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08―9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק ,רח' בן ציון גליס  ,9פתח תקוה,
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה ,טל'  ,08―9788444וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

י"א באלול התשס"ה ) 15בספטמבר (2005
יצחק אוחיון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה

כ"ד באלול התשס"ה ) 28בספטמבר (2005
לבנה אלונים
יושבת ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי קסם

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3397/שינוי לתכנית
ק.1/3000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם ― גוש
 ,8861ח"ח  ;149מגרש .149/1
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית
ק ;1/3000/ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או
עיצוב אדריכליים ,ללא שינוי בזכויות הבניה; ג( קביעת
הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5406התשס"ה ,עמ' .3072
)" (2תכנית מפורטת מס' ק/מק ,"3404/שינוי לתכנית ק/מק/
1005א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר ברא ― גוש ,8893
חלקה  ;9מגרש  118בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קווי בנין למבנה הקיים
בהתאם למצב הקיים ,ללא שינוי באחוזים כפי שנקבע
בתכנית ק/מק1005/א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.6.2005ובילקוט הפרסומים  ,5417התשס"ה ,עמ' .3474
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,רח' אל שוהאדה  ,1כפר קאסם,
טל'  ,03―9370241ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08―9788444וכל מעוניין
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה זמורה מופקדת "תכנית מפורטת מס' זמ/מק,"3/7/205/
שינוי לתכנית זמ.7/205/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזכרת בתיה ― גוש
 ,3899ח"ח  ;50מגרש .52
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין צדדי )מזרח(
והתאמתו למבנה הקיים בלבד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים .את ההתנגדות בצירוף תצהיר
מעו"ד ,יש לשלוח למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
זמורה ,בנין מרכז ביל"ו ,ת"ד  ,188קרית עקרון ,או לשלוח קובץ
לפי הכתובת .zmora@iula.org.il :המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,קרית הממשלה ,רח' הרצל  ,91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ד' בתשרי התשס"ו ) 7באוקטובר (2005
עמי יפרח
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זמורה
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
ממ/מק ,"9127/שינוי לתכניות ממ)שד( ,2/1002/ממ.9001/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כוכב יאיר ― גוש
 ,8912חלקה  162בשלמותה; מגרש  672בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת קו בנין צדדי  2.4מ' במקום
 3מ' למגורים לפי הקיים.
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ו' בתשרי התשס"ו ) 9באוקטובר (2005
אלי שמחון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר הפקדת "תכנית מפורטת מס'
בר/מק ,"2/255/שינוי לתכנית בר/מק.1/255/
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קיבוץ גבעת ברנר
― גוש  ,3662חלקה  ;2מגרשים ,136 ,135 ,130 ,129 ,127 ,117
,221 ,220 ,211 ,210 ,201 ,172 ,163 ,156 ,155 ,148 ,147 ,141 ,140
.240 ,231 ,230
עיקרי הוראות התכנית :שינוי באחד מקווי הבנין הקדמיים
במגרשים פינתיים :מ 5-מ' ל 2.50-מ' באזור מגורים א' ,מ 5-מ'
ל 3-מ' באזור מגורים א.1
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנר  ,60948טל' ,08―9412991
או  .08―9412714העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה,
שד' הרצל  ,91רמלה  ,72430טל' .08―9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ג' בתשרי התשס"ו ) 6באוקטובר (2005
עמי יפרח
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' הצ/מק400/1―2/ד",
שינוי לתכניות הצ ,150/הצ ,400/1―2/הצ/מק400/1―2/ג.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר יונה ,הרחובות
צבעוני ,יקינטון וברקת ― גוש  ,8124ח"ח  ;4 ,3שטח התכנית:
 37דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת מגרשים בהסכמה;
ב( הגדלת שטחים ציבוריים ומיקום דרכי גישה למעבר;
ג( קביעת קווי בנין; ד( קביעת הוראות בינוי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור התעשיה פולג,
נתניה ,טל'  .09―8636030העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,קרית הממשלה,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל' .08―9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
הצ/מק30/122/א" ,שינוי לתכנית הצ.30/122/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אבן יהודה ,בין רח'
ההדרים לכביש מס'  ― 4גוש  ,8024חלקות ,278 ,276 ,274 ,178
ח"ח  ;281חלקות ישנות ) 178 ,50―48בהתאם לתכנית מאושרת(;
שטח התכנית 92,435 :דונם.
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה של מגרשים ללא
הסכמת בעלים; ב( הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת-תוקף
לצורכי ציבור לפי הפירוט הזה :דרכים ,גנים ,מבנים לצורכי
חינוך ,דת ותרבות; ג( קביעת הוראות בניה באזור מגורים א'
מיוחד; ד( הגדלת מספר יח"ד מ 209-יח"ד ל 218-יח"ד; ה( שינוי
מיקומן של רצועות השצ"פ ― שבילי גישה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.2004ובילקוט הפרסומים  ,5326התשס"ד ,עמ' .3901
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים ,רח' הצורן 1ג ,אזור התעשיה פולג,
נתניה ,טל'  ,09―8636000ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל'  ,08―9788444וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג' בתשרי התשס"ו ) 6באוקטובר (2005
יואל מוזס
יושב ראש הועדה המרחבית
לתכנון ולבניה שרונים

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' טה/מק/ג,"2/7505/
שינוי לתכנית ג.7505/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפון לטבריה
על חוף הכנרת מתחת לכביש  ― 348גוש  ,15725חלקות 21 ,20
בשלמותן ,ח"ח .25―22 ,19 ,18 ,13
עיקרי הוראות התכנית :עיצוב מרכז תיירות נופש וספורט
בחוף הצפוני של טבריה על ידי :א( קביעת אזורי מלונאות
נופש ,מסחר ושירותי תיירות; ב( איחוד וחלוקה של הקרקע
בתכנית למגרשי בניה לפי השימושים וקביעת זכויות הבניה;
ג( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים של המתחם;
ד( קביעת הוראות בניה בתחום התכנית; ה( קביעת התנאים
לבניה ולמתן היתרי בניה בתחומי התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
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לתכנון ולבניה טבריה ,רח' טבור הארץ ,ת"ד  ,508טבריה,
טל'  .04―6739555העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,נצרת עילית,
טל' .04―6508508

להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' .04―6459203
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית
 ,17000טל' .04―6508508

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ו' בתשרי התשס"ו ) 9באוקטובר (2005
אליהו זיגדון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה

מרחב תכנון מקומי נצרת

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1060/שינוי לתכניות
ג ,5210/ג.10701/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16579
חלקה .5
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין.
)" (2תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1061/שינוי לתכנית
ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16506
ח"ח  ;121 ,33 ,32 ,6גוש  ,16507ח"ח .1
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין והסדרת זכות
מעבר למגרש.
)" (3תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1069/שינוי לתכנית
ג.12247/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16579
ח"ח .20
עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקת הקרקע למגרשים ללא
הסכמה; ב( שינוי במיקום השצ"פ ללא שינוי בשטח,
על ידי איחוד וחלוקה מחדש; ג( שינוי בגודל מגרש
מינימלי  500מ"ר במקום  600מ"ר למגרש  1/100בלבד.
)" (4תכנית מפורטת מקומית מס' נצר/מק ,"1072/שינוי
לתכנית ג.7524/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16578
ח"ח .6
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בניה.
)" (5תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק ,"1073/שינוי לתכנית
ג.9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16512
חלקות  ,130 ,71ח"ח .150 ,129 ,70
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה ללא הסכמת
הבעלים ושינוי בקווי בנין וכיסוי קרקע.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מס' נצ/מק/
 ,"1058שינוי לתכנית ג/במ.202/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת ― גוש ,16533
ח"ח .1
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי בקווי
בנין; ג( שינוי בגודל מגרש שמותר להקים עליו בנין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5406התשס"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת ,ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל' ,04―6459203
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' ,04―6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ג' בתשרי התשס"ו ) 6באוקטובר (2005
בשיר עבד אלראזק
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
קש/מק ,"1513/שינוי לתכנית ג.4030/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה ,רח'
ביאליק ― גוש  ,13195חלקה  ,99ח"ח  ;100מגרשים .157 ,156
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין אחורי מ 3-מ'
ל 0.87-מ' בצד הדרומי ו 1.26-מ' בצד הצפוני.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.1.2005ובילקוט הפרסומים  ,5372התשס"ה ,עמ' .1799
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה ,רח' הרצל  ,37ת"ד  ,1קרית שמונה,
טל'  ,04―6908454וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,קרית הממשלה ,נצרת עילית ,17000
טל'  ,04―6508508וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ג' בתשרי התשס"ו ) 6באוקטובר (2005
חיים ברביבאי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה קרית שמונה
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אצבע הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס'
אג/מק ,"047/12103/שינוי לתכנית מפורטת ג.12103/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חצור הגלילית ,רח'
דרך נפתלי ― גוש  ,13894חלקה  ;52מגרש .4/24
עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בדבר קו בנין
הקבוע בתכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל ,קניון הגליל העליון ,חצור הגלילית,
טל'  .04―6800077המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה,
ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17000טל' .04―6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י"ג בתשרי התשס"ו ) 16באוקטובר (2005
דוד אברהם
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"03/05/שינוי לתכנית
ג.7676/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר מנדא ― גוש
 ,17570חלקות  67 ,66בשלמותן; מגרשים ,67/5 ,67/2 ,101
 67/7בשלמותם.
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה למגרשים והקטנת
קווי בנין.
)" (2תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"20/05/שינוי לתכנית
ג.8273/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אעבלין ― גוש ,12212
ח"ח  ;70מגרש  70/1בשלמותו.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית מיתאר ג8273/
ולתכנית מופקדת ג ,12904/חלוקה ושינוי בקווי בנין.
)" (3תכנית מפורטת מס' גא/מק ,"35/05/שינוי לתכנית
ג.12533/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שפרעם ― גוש ,10296
ח"ח  ;13מגרש  13/13בשלמותו.
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

עיקרי הוראות התכנית :הקטנת קווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה גבעות אלונים ,ת"ד  ,505שפרעם ,טל' .04―9502021
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04―6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ח' בתשרי התשס"ו ) 11באוקטובר (2005
סלאם חאמד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:
)" (1תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"002/שינוי לתכנית ג.7551/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית הלל ― גוש
 ,13125ח"ח  ;23 ,22מגרשים  55 ,54בשלמותם מתכנית
ג.7551/
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין צדדיים בשטח
התכנית.
)" (2תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"115/שינוי לתכנית ג.4847/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדרים ― גוש ,15527
ח"ח .43 ,1
עיקרי הוראות התכנית :איחוד וחלוקה מחדש של
מגרשים.
)" (3תכנית מפורטת מס' גע/מק ,"128/שינוי לתכנית ג.13033/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה נחמיה ― גוש
 ,13358ח"ח .3
עיקרי הוראות התכנית :אפשרות בניית חניה מקורה בקו
בנין קדמי  0ובקו בנין צדדי  0באזור מגורים ב' ― הרחבה
קהילתית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל' .04―6816372
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04―6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הודעה בדבר אישור תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
גע/מק ,"110/שינוי לתכנית ג.13033/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מס' /2מע/מק/
 ,"31/81569שינוי לתכנית ג.8156/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שדה נחמיה ― גוש
 ,13356ח"ח .2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת ישי ― גוש
 ,11181חלקה .87

עיקרי הוראות התכנית :איחוד חלקות וחלוקה מחדש
בהסכמה להתאמת השטח למגורי חברים וקהילה ושטח פרטי
פתוח.

עיקרי הוראות התכנית :א( חלוקה למגרשים והעלאת
מספר יחידות הדיור; ב( שינוי קו בנין קדמי מ 4-מ' ל 5-מ'.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 10.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5413התשס"ה ,עמ' .3301
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה הגליל העליון ,ת"ד  ,90000ראש פינה ,טל' ―6816372
 ,04ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
משרד הפנים ,ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל'  ,04―6508508וכל
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ט"ו באלול התשס"ה ) 19בספטמבר (2005
בני בן-מובחר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תשריט חלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון מופקד "תשריט חלוקה מס' ג/לג,"77/03/6761/
שינוי לתכניות ג ,4014/ג.6761/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה ― גוש ,19345
ח"ח .113
עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין בחלק ממגרש
א) 113/2/בחלקה  (113בגוש .19345
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל,
ת"ד  ,80סכנין ,טל'  .04―6746741העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
ת"ד  ,595נצרת עילית ,טל' .04―6508555
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ד באלול התשס"ה ) 28בספטמבר (2005
חנוכה סולומון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5406התשס"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח' ציפורן  ,5נצרת עילית,
טל'  ,04―6468585ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,קרית רבין ,נצרת עילית ,טל' ,04―6508508
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ז' בתשרי התשס"ו ) 10באוקטובר (2005
גנדי קיפניס
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
מג/מק― ,"18/2005שינוי לתכניות ג ,11013/ג/במ.39
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גוש  ,18667ח"ח ,5
.24―22
עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות לבניית מחסנים
בקו אחורי וצדי  0בהסכמת שכנים; ב( תותר בניית מחסנים
מעץ ,מפלסטיק ומבלוקים בציפוי טיח לבן או בציפוי אבן בגובה
של  2.20מ' עם גג שטוח ,או  3מ' עם גג משופע ובגודל של עד
 12מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.5.2005ובילקוט הפרסומים  ,5413התשס"ה ,עמ' .3304
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל ,מושב מעונה ,טל' ,04―9977913
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
משרדי הממשלה ,נצרת עילית ,טל'  ,04―6508508וכל מעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
י"ט באלול התשס"ה ) 23בספטמבר (2005
אלי שמחון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מעלה הגליל

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מיתאר מס'
/4מק ,"2156/שינוי לתכנית .123/101/02/4
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכ'
רמת כרמים ,שד' ירושלים ― גוש  ,1935ח"ח  ;64 ,58 ,27מגרשים
 312ו 600-בשלמותם מתכנית .123/101/02/4
עיקרי הוראות התכנית :במגרשים למגורים :איחוד וחלוקה
מחדש ,שינוי חלוקת שטחי בניה במגרשים ,שינוי בקווי בנין.
עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות :במגרשים למגורים :א( איחוד וחלוקה מחדש
במגרשים מס'  600ו ,312-כלומר ,מגרש  312יהיה בשטח של
 2.999דונם במקום  2.889דונם ומגרש  600יהיה בשטח של 5.694
דונם במקום  5.804דונם; ב( שינוי חלוקת שטחי בניה במגרש
 312במקום  5,320מ"ר שטח עיקרי יהיה  5,421מ"ר ,מגרש 600
במקום  18,280מ"ר שטח עיקרי יהיה  18,179מ"ר; ג( שינוי בקווי
בנין בגבול משותף בין המגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.3.2005ובילקוט הפרסומים  ,5396התשס"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי ,אשקלון,
טל'  ,08―6792366ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4קרית הממשלה ,באר שבע,
טל'  ,08―6263784וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
/4מק ,"2152/שינוי לתכנית .12/112/03/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ' נאות
לון ,רח' משה וילנסקי  ― 53גוש ) 38359בהסדר(; מגרש .1201
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדלת תכסית מרבית מ36%-
ל) 39%-לא כולל חניה מקורה( ,בלי לשנות את סך כל השטח
המותר לבניה; ב( שינוי בקו בנין אחורי.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע,
טל' .08―6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965בדבר אישור "תכנית מס' /5מק,"2210/
שינוי לתכנית /5במ.1/34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שכ'
רמות ב' ,רח' פינשטיין  ― 30גוש כתף באר שבע  ,6ח"ח .1
עיקרי הוראות התכנית :שינוי לתכנית /5במ ,1/34/מגרש
מס'  63חד-משפחתי באזור מגורים א'  ,על ידי שינוי בקו בנין
קדמי בעבור מצללה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שכ' ברנע,
רח' הר חצור  ― 3גוש  ,1934חלקה  ,238ח"ח  ;227מגרש 2
בשלמותו מתכנית .12/112/03/4

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.2003ובילקוט הפרסומים  ,5223התשס"ג ,עמ' .4066

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקו בנין קדמי לפרגולה
מבטון ממרחק של  1.80מ' ,לפי התכנית הקודמת למרחק של
כ 0.90-מ' עד  1.80מ' )בקו אלכסוני(.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע ,כיכר מנחם בגין ,ת"ד  ,15באר שבע,
טל'  ,08―6463807וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.4.2005ובילקוט הפרסומים  ,5396התשס"ה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ,רח' הגבורה  ,7מרכז נפתי ,אשקלון,
טל'  ,08―6792366ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4קרית הממשלה ,באר שבע,
טל'  ,08―6263784וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
י"ג בתשרי התשס"ו ) 16באוקטובר (2005
רוני מהצרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' /5מק ,"2354/שינוי לתכניות
/5 ,81/102/02/5מק.2012/
ילקוט הפרסומים  ,5462כ"ה בחשון התשס"ו27.11.2005 ,

ו' בתשרי התשס"ו ) 9באוקטובר (2005
יעקב טרנר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע
מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה― ,1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית גת ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' /9מק."2020/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית גת ― גוש
 ,1913חלקה  17בשלמותה; מגרש  29בשלמותו מתכנית
 ;106/03/9גבולות התכנית :מצפון ― רח' הרימון ,מדרום ―
בית ספר שפרינצק ,ממערב ― רח' הדקל.
עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי הבנין האחורי מ 4-מ'
ל 1.50-מ' ,בלא שינוי בזכויות הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה קרית גת ,רח' חשון  ,1קרית גת ,טל' .08―6874723
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום ,רח' התקוה  ,4ת"ד  ,68באר שבע,
טל' .08―6263384
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ"ג באלול התשס"ה ) 27בספטמבר (2005
מיכה גבאי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה קרית גת

רח' ז'בוטינסקי  ,11חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני צ'סניק ,מפרק

צפקין-ברמן נכסי ראשון בע"מ
)ח"פ (51-160827-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.1.2006בשעה  ,12.00במשרדי עו"ד ניסן צפריר,
רח' ז'בוטינסקי  ,11חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני צ'סניק ,מפרק

מעבדת שינים קליסקר בע"מ

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

)ח"פ (51-010925-9
)בפירוק מרצון(

בריר אחזקות בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-177434-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.12.2005בשעה  ,8.00במשרד עו"ד אמיר ברגר,
רח' השופטים  ,31תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר ברגר ,עו"ד ,מפרק

ליפשה קליסקר ,מפרק

אורי  -קלסיק בע"מ
)ח"פ (51-314025-1
)בפירוק מרצון(

ע.ק.י .שעשועים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

)ח"פ (51-260497-6
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