ילקוט הפרסומים
4427

ב״ז בתמוז התשג״ו
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי
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4092..................

דו״ח שבועי של בנק ישראל על מחזור

הודעות מאת הציבור
תיקון טעויות רפוס

4092

4115

השיתופיות4116.....................

הודעות מאת הכונס הרשמי

הורעה ברבר רישום זבות מטפחים של זני צמחים
בספר הזכויות ........................................

החשמל 4095...........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

4092...................

4092.

הודעות על מינוי וערות ערר על קביעת ארנונה
ברשויות מקומיות 4093..............................................

הודעות בתי הדין הרבניים .

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור (בחודש אפריל
הורעה על מתן פטור מאישור הסדר כובל

עמוד
הודעה בדבר החזר תוקף זבות מטפחים של זני צמחים

ביניהם 4090........................

1996

4117...............

4118...................................
המטבע 4119............

.............................................؛4119

הודעה על התייצבות הממשלה לפני הכנסת ,הצגת
השדים וחלוקת התפקידים ביניהם
לפי חוק־יסוד :הממשלה

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (55ב )1/לחוק־יסור:
הממשלה' ,בי לפי סעיף 4ז(א) לחוק האמור ,התייצב ראש
הממשלה בכנסת ביום א׳ בתמוז התשנ״ו ( 18ביוני ,)1996
והציג את שרי הממשלה וחלוקת התפקידים ביניהם
כדלקמן:

חבר הכנסת בנימין נתניהו  -ראש הממשלה ,שר הבינוי
והשיכון ,השר לעניני דתות ושר החוץ;
חבר הכנסת רפאל איתן  -שר החקלאות ופיתוח הכפר
והשר לאיכות הסביבה;

האמור ,למנות את דן נוה במזכיר הממשלה ,במקומו של
שמואל הולנרר.

י' בתמוז התשנ-ו
(הם )3-57

(27

ביוני  996ו)

בנימין נתגיהו
ראש הממשלה

הודעה על העבדת שטחי פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק־יסור  :הממשלה
מודיעים בזה ,בי בהתאם לסמכותו לפי סעיף
לחוק־יסוד :הממשלה’ ,החליט ראש הממשלה להעביר את
שטחי הפעולה הבאים ממשרד למשרד:
(39א)4/

חבר הכנסת זבולון המר  -שר החינוך ,התרבות ( .א)
והספורט;

נציבות שירות המדינה  -ממשרד האוצר למשרד ראש
הממשלה;

(ב)

מינהל מקרקעי ישראל  -ממשרד הבינוי והשיכון
למשרד ראש הממשלה;

(ג)

רשות החברות הממשלתיות  -ממשרד האוצר למשרד
ראש הממשלה;

(ד)

לשכת הפרסום הממשלתית  -ממשרד האוצר למשרד
ראש הממשלה.

חבר הכנסת משה קצב  -שר התיירות;

חבר הכנסת יצחק מרדכי  -שר הבטחון;
חבר הכנסת רן מרירור  -שר האוצר;

יעקב נאמן  -שר המשפטים;

אליהו סוויסה  -שר הפנים;

חבר הכנסת נתן שרנסקי  -שר התעשיה והמסחר;

חבר הכנסת אביגדור קהלני  -שד לבטחון הפנים;
חבר הכנסת בנימין זאב בגין  -שר המרע והאמנויות;

חבר הכנסת יצחק לוי  -שר התחבורה ושר האנרגיה
והתשתית;
חבר הכנסת צחי הנגבי  -שר הבריאות;
חברת הכנסת לימור לבנת  -שרת התקשורת;

הורעה נמסרה לכנסת ביום ד בתמוז התשנ׳ו
 996ו).

ט -בתמוז התשנ״ו
(חמ )3-688
----------------י ס־ח התשנ״ג ,עמי

(26

ביוני

(24

ביוני

)1996

דן נוה
מזכיר הממשלה
התשנ״ו ,עמי .114

;214

חבר הכנסת אליהו ישי  -שר העבודה והרווחה;
חבר הכנסת יולי אדלשטיין  -שר לקליטה העליה.

י' בתמוז התשנ״ו
(חם )3-57

(27

ביוני

הודעה בדבר תיאום סכומים

)1996

לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל־ו -

יז ניה u
מזכיר הממשלה

אני מודיע כי הסכום הנקוב בסעיף 47א לחוק מס ערך
מוסף ,התשל*ו( '1975-להלן  -החוק /תואם באמור בסעיף
 126לחוק ,ולפיכך החל ביום י״ד בתמוז התשנ׳ו ( 1ביולי
.
 )1996הסכום הוא  186שקלים חדשים.

הורעה בדבר צירוף! שר לממשלה
לפי חוק־יסור :הממשלה
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (55ב )2/לחוק־יסוד:
הממשלה' ,בי לפי סעיף (33ה) לחוק האמור צירף ראש
הממשלה את חבר הכנסת דוד לוי לממשלה כשר החוץ.

שר החוץ הצהיר אמונים ביום אי בתמוז התשנ״ו

ביוני

1975

י־ר בתמוז התשנ״ו
(חמ )3-518
----------------’ ס־ח התשל׳ו ,עמי

(1

ביולי

;52

)1996

דן מרידוד
שר האוצר
י־פ התשנ״ו ,עט׳ -.2042

(18

.)1996

י' בתמוז התשנ״ו
(חמ )3-57

(27

ביוני

שינוי בהדבב חברי המועצה

)1996

דן נוה
מזכיר הממשלה

הודעה על מיגוי מזכיר הממשלה
לפי חוק־יסוד :הממשלה

לפי חוק מועצת הפירוח (ייצור ושיווק),

התשל״ג1973-

אנו מודיעים ,בהתאם לתקנה  15לתקנות .מועצת
חפירות (דרבי מינוי חברי המועצה /התשל־ד974-ו' ,בי
בתוקף הסמכויות הנתונות לנו בסעיפים  4ו־ 5לחוק מועצת
הפירות (ייצור ושיווק /התשל'ג /1973-ובהתאם לתקנות
האמורות ,אנו ממנים את מנחם לוטן ממשרד החקלאות

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (55ב )6/לחוק־יסוד:
הממשלה' ,כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף  46לחוק

י

ס־ח התשנ״ג ,עמי

4090

.214

2

ק־ת התשל׳ד ,עמי
ס־ח התשל׳ג ,עמ׳

.1361
.310

ילקוט הפרסומים

,4427

כ־ז בתמוז התשניו,

14.7.1996

להיות חבר ,נציג הממשלה ,במועצה ,בהעדרו של מרדכי
אוזילבסקי ’ ,במקומו של יוסף וינריב' שמינויו בטל בזה.
ההודעה על מינוי חברי המועצה®  -תתוקן לפי זה.
כ*ה בסיון התשנ״ו
(חמ )3-439
יעקב צור
שר החקלאות ופיתוח ■הכפר

ביוני

(12

1
*
5

מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד
הבריאות לבתי חולים ציבורייס-בלליים במצוקה במפורט
להלן בנוסף למבחנים לחלוקת בספים לצורך תמיכה
במוסדות ציבור.2

)1996

.1

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

א .בית חולים ציבורי ,שהינו בית חולים כללי-אזורי
'היחיד באזורו לפי מפת האשפוז הלאומית של משרד
■הבריאות משנת .1981

י״ם התשנ*ג ,עט,
י״פ התשנ״ג ,עט-
י״פ התשנ״ג ,עט.558 ,

.2444

ב .במסגרת תוכנית בניית המיטות שאושרה בידי
הממשלה (שלב א ,וב׳ שנים  ,)1996-1991בית החולים
מימן חלק מעלות הבניה ממקורותיו העצמיים.

.1946

ג .בית חולים נמצא ,עקב האמור בסעיפים לעיל,
בגדעון תקציבי המאיים על יכולתו להמשיך במתן
שירותי אשפוז באופן תקין ללא קיום תוכנית התייעלות
וסיוע ממשלתי.

הודעה על מינוי נציג שר החקלאות במועצה לייצור
ולשיווק של אגוזי אדמה
לפי חוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי ארמה,
התשי״ט1959-

.2

בתוקף סמכותנו לפי סעיף  6לחוק המועצה לייצור
ולשיווק של אגוזי ארמה ,התשי״ט ,'1959-ובהתאם לתקנה 2
לתקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי
נציגי הממשלה) ,התשל״ח ,21978-אנו ממנים את מנחם
לוטן ,עובד משרד החקלאות ,להיות חבר ,נציג ממשלה,
במועצה לייצור ולשיווק של אגוזי ארמה.

מינויו של יוסף וינריב’ שפרש לגימלאות  -בטל.
ביוני

כ־ה בסיון התשג־ו
(חמ 112־)3
יעקב צור
שר החקלאות ופיתוח הכפר
(12

ס־ח התשי־ט ,עט,
ק״ת התשל״ח ,עט'
י״פ התשנ״ד ,עט.3443 ,

בית החולים יקבל סיוע מהמדינה אם יתקיימו בו
התנאים הבאים:

 .התמיכה תינתן במסגרת תוכנית ,שתעוגן בהסכם (להלן
 התבנית) ,הכוללת ,בין השאר ,צמצום בכוח ארם,הפחתה כהוצאות תפעוליות ,לרבות הוצאות שבר,
וסיוע מתרומות; גיבוש התוכנית כאמור ,התמיכה
הכלולה בה והתנאים הנלווים להם ,יעשו בדרך של
משא ומתן בין נציגי הממשלה לבין נציגי בית החולים
הנוגע בדבר; שיעור התמיכה לא יעלה על ההקצאה
העצמית של בית החולים בבניית המיטות.

ח ,בתמוז התשנ״ו
(חט )3-1888

)1996

מיכה חריש
שר התעשיה והמסחר

2

ביוני

(25

)1996

צחי הגגבי
שר הבריאות

י״פ התשנ״ב ,עמ,

.2951

.76

2
1

;1476

התשנ״ר ,עט,

.874

לפי חוק העונשין,

הודעה על מחלה מידבקת מסובנת
לפי פקודת בריאות העם,

1940

.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(20לפקודת בריאות העם,
 ,'1940אני מבריז כי מחלת השחפת היא מחלה מידבקת
מסובנת ובי קיימת בעטיה סבנה חמורה לבריאות הציבור.
ד בתמוז התשנ׳ו
(חט )3-1705

ע*ר

,1940

(24

ביוני

)1996

צחי הנגבי
שר הבריאות

תום׳

,1

עט,

הודעה על הברה במוסד רפואי מוכר
התשל״ז1977-

אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף  312לחוק
העונשין ,התשל־ז977-ו’ ,חידשתי את ההכרה במרפאת
'מריקה״ ,רח׳ השלום  ,19שכונה גי ,באר שבע ,כמוסר
רפואי לענין ביצוע הפסקת הריון לפי סעיף  314לחוק
האמור ,לתקופה של  3שנים.

ב״ג בסיון התשנ״ו
(חמ )3-167
----------------' ס״ח התשל״ז ,עט׳

(10

ביוני

)1996

אפרים סנה
שר הבריאות
.226

.191

הודעה בדבר הפעלת שירות עזר בבנק הדואר
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה
בבתי חולים ציבוריים־בלליים במצוקה
לפי חוק יסוד התקציב,

התשמ״ה1985-

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ״ה-
 ,'1985ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
ס״ח התשמ״ה ,עט,
ילקוט הפרסומים

,4427

בהתאם לסעיף 6ג(א) לחוק בנק הדואר,
(להלן  -החוק) ,ניתנת בזה הורעה בי המועצה המפקחת של
בנק הדואר אישרה הפעלת'שירות עזר בבנק הדואר ,לענין
סעיף (2ב )6xלחוק ,במפורט להלן:
התשי״א'1951-

ס״ח התשי״א ,עמי

.60

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

לפי חוק בנק הדואר,

14.7.1996

התשי״א1951-

;219

התשמ״ו ,עט׳

.99

4091

העברת הוראות מלקוח של בנק ,אם .הבנק הוא בעל
חשבון בבנק הדואר ,בדבר ביצוע פעולות בחשבונו של
הלקוח באותו בנק ,כלהלן -

הפקרה או משיבה של מזומנים; ■

(א)

()1

בצפון  -כביש מס־

(ב)

■

ריכוז הנתונים והמידע באופן ממוחשב והעברתם
לבנק האמור.

ו׳ בתמוז התשנ״ו
(חט ()3-47)2

(23

ביוני

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,

התשג״ג1993-

לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,
התשג״ג ,'1993-אני מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצע לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש אפריל
 1996היה  20.81אחוזים.

ט׳ בתמוז התשנ״ו
(חט )3-2478

(26

ס״ח התשנ״ג ,עט׳

ביוני

(1996

דוד גבע
מנהלי היחידה למידע ולדיווח
הפיקוח על הבנקים
׳
בנק ישראל

.174

הודעה על מתן פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ־ח988-ו
בהתאם לסמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ״ח ,'1988-אני מודיע על החלטתי לפטור
את איגוד חברות הביטוח בישראל מהצורך בקבלת אישור
בית הדין להגבלים עסקיים להפצת מחקר שכותרתו
"הערכת נזקי רעידות אדמה מנקודת מבטו של המבטח־ בין
חברי האיגוד ,בתנאי שייערכו תיקונים והשמטות מתוצאות
המחקר במפורט בגוף החלטתי.
הצדדים להסדר:

איגוד חברות הביטוח וחברי האיגוד.
ההחלטה האמורה פתוחה לעיון הציבור ברשות
להגבלים עסקיים ,רח׳ דוד המלך  ,8ירושלים.

ז׳ בתמוז התשנ״ו

(24

ביוני

----------------י ס״ח התשמ״ח ,עם׳

בררום  -כביש מסי

)1996

יורם טורבוביץ
הממונה על ההגבלים העסקיים

75

(נצרת  -צומת יגור);

במערב  -בביש מסי ( 70צומת יגור  -צומת סומך -
צומת אחיהוד  -צומת בברי);

)1996

שלמה רייכנברג
יושב ראש בנק הדואר

89

(צומת בברי  -צומת מעלות);

במזרח  -כביש מס( 854 ,צומת מעלות  -צומת
כרמיאל) ,כביש מס׳ ( 784צומת כרמיאל  -צומת
המוביל /כביש מס' ( 79צומת המוביל  -נצרת);

הפקרת שיקים;

(ג)

האזור שגבולותיו מפורטים להלן -

()2

הישובים גן יאשיה ,עוספיא וראלית אל־ברמל ועד
תחום של עשרה קילומטר מסביב לבל אחד מהם -

נגועים ,הואיל ומצויה בהם מחלת הפה והטלפיים.

הכרזות קודמות על אזורים נגועים לעניין מחלת הפה
והטלפיים  -בטלות.

ב״א בתמוז החשנ׳ו
(חט 0-126

(8

״,״״״,
ביולי  ”6י)
'JiwISw K
מנהל השירותים הווטרינריים

הודעה ברבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
אני מודיע בזה ,בי בהתאם להוראות סעיף  24לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג ,'1973-רשמתי בספר
הזכויות זכות מטפחים ,כמפורט להלן:
מס ,הבקשה2510/95 :
שם המבקש :פ.ל.א .פואנסטייה אינטרגשיונל ,דנמרק; על ידי
ג.פ.ל .אינטרנשיונל ,דנמרק;
שם המטפח :פ ,יעקובסן ,דנמרק;
הגידול והזן :חלבלוב סטפי פינק.

מס ,הבקשה:
שם המבקש:
המועצה
שם המטפח:
הגידול והזן:

2373/95

פ.ל.א .פואנסטייה אינטרנשיונל ,דנמרק ,על ידי
לייצור ולשיווק צמחי נוי ,תל־אביב;
פ ,יעקובסן ,דנמרק;
הלבלוב פקול.

מם׳ הבקשה2418/95 :
שם המבקש :הנרלסקווקריג׳ גבר .בראם ב.וו" הולנד ,על ידי
דיר ר׳ בהן ושות׳ ,ת־ד  ,4060חל־אביב;
שם המטפח :א ,ואן דורדרכט ,הולנד;
הגידול והזן :ספטיפילום סירים.

ט׳ בתמוז התשנ״ו
(חמ ן)3_36
----------------י ס״ח התשל־ג ,עט׳
(26

ביוני

;272

)1996

שלום ברלנד
רשם זכות מטפחים
התשט־ר ,עכר  ;131התשניו ,עט׳

.92

.128

הודעה ברבר החזר תוקן! זבות מטפחים
אכרזה על אזור נגוע
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש],
התשט־ה1985-

בתוקף סמכותי לפי סעיף
חיים [נוסח חדש],

18

התשמ־ה,'1985-

לפקודת מחלות בעלי
אני מבריז על -

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים,

אני מודיע בזה ,בהתאם להוראות סעיפים  77ו־78
לחוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-ו' ,על
החזר תוקף זכות מטפחים אשר יחול כמפורט להלן:

’

י

ס״ח התשט־ה ,עט׳

4092

.84

התשל־ג1973-

ס״ח התשל״ג ,עט׳

;272

התשט־ד ,עט׳

;131

התשנ״ו ,ענן׳

.92

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז דתשנ״ו,

14.7.1996

מינוי ועדת ערר

מס ,הרישום1231 :
שם בעל הזכות :חב ,לק ובנו ב1ו" הולנד;
שם המטפח :חב ,לק ובנו ב.וו" הולנד;
הגידול והזן :צפורן לקרמברה (רמברנדט).

י״ז בסיון התשנ״ו
(חט )3-361

(4

ביוני

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
• כללית) ,התשל״ו976-ו

)1996

שלום ברלנר
רשם זבות מטפחים

נמסרת בזה הורעה ,בי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו ,’1976-מינתה עיריית יבנה ,בישיבתה מיום י״ב
בטבת התשנ״ד ( 26בדצמבר  ,)1993ועדת ערר לענין החוק
האמור בהרכב של שלושה חברים כלהלן:

חזות יצחק  -יושב ראש;

הודעה בדבר חילוט טובין
■ לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש],

ביטון חיים  -חבר;

התשל״ט1979-

אני מודיע ,בהתאם לסעיף  9לפקודת היבוא והיצוא
[נוסח חדש] ,התשל״ט979-ו' ,בי הטובין המפורטים להלן,
שמען בעליהם אינו ידוע ,חולטו לפי סעיף (7א) לפקודה
האמורה ,מאחר שיובאו בניגודי לצו מתן רשיונות יבוא,
 939ו;2

מס ,התיק:

ס״ח התשל-ו ,עט׳

.252

הטובין:

אלמוני

(נתפש

מידי

,6222RY73

מינוי ועדת ערר

JACQUES

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו976-ו

.ENKAOUA

מקום אחסנה :ממ״ן ,נמל תעופה בן־גוריון.
ט,

ב ,בתמוז התשנ״ו ( 9ו ביוני  996ו)
(חם )3-265

יהודה בדוס
ראש עיריית יבנה

82/96/03182

מסי רישוי זר

תיאור הטובין :רבב סיטרואן
מס' שלדה (VF7XBXB006XB7308
,BX

בעל

גוב־ארי צבי  -חבר.

בתמוז התשנ״ו

(26

ביוני

)1996

אריה זייף
(חמ ’64־נ)
מנהל המכס ומע״ט
----------------דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,32עט׳ .624
י
 2ע״ר  ,1939תוס׳  ,2עמי  ;1201ק״ת התשי׳ט ,עמי .541

י

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו976-ו' ,מינתה המועצה המקומית אור־עקיבא,
בישיבתה מיום י״ט בסיון התשנ״ו ( 6ביוני  996ו) ,את
האנשים המנויים להלן לועדת ערר-לענין החוק:
עמיקם שוחט ,ערד  -יושב ראש;

מיכאל בררוגו  -חבר;
שלמה אסייג  -חבר.
חברותה של אליס גוילי בועדת הערר  -בסלה.

הודעה בדבר חילוט טובין

לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש],

התשל״ט1979-

אני מודיע בהתאם לסעיף  9לפקודת היבוא והיצוא
[נוסח חדש] ,התשל״ט979-ו' ,בי הטובין המפורטים להלן,
שמען בעליהם אינו ידוע ,חולטו לפי סעיף (7א) לפקודה
האמורה ,מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רשיונות יבוא,
 939ו:2
מס ,התיק62/96/0003-2 :
תיאור הטובין :רכב מסוג פיאט פיורינו ,רגם
משנת ייצור  ,1991מס ,רישוי  ,15-987-05מס ,שלדה:

,146AW53D

.ZFA1 46000'08158193

בעל הטובין :פסלר פטריסיה ,ת״ז
מקום אחסנה :ממיין ,נמל תעופה בן־גוריון.

וי בתמוז התשנ״ו

(23

(חמ 964־)$

)1996

אדיה זייף
מנהל המכס ומע״מ

’ דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,32עמ.624 2
 '2ע״ר  ,1939תוס׳  ,2עט׳  ;1201ק־ת התשי״ט ,עמי

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

(חט

יעקב אדרי

)3-265

----------------’ ס״ח התשל״ו ,עט׳

ראש המועצה המקומית אור עקיבא
.252

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית /התשל״ו976-ו

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ,ארנונה כללית),
התשל״ו 1976-י ,מינתה המועצה המקומית כפר יונה,
בישיבתה מיום כ״ב' בסיון התשנ״ו ( 9ביוני 996ו) ,את
יחזקאל יחזקאל למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

.01585845-9

ביוני

כ״ט בסיון התשנ״ו ( 6ו ביוני  996ו)

.541

14.7.1996

כ״ט בסיון התשנ״ו
(חמ )3-265

(16

----------------' ס״ח התשל״ו ,עט׳

ביוני

)1996

אפרים (אפי) ררעי
ראש המועצה המקומית בפר יונה
.252

.

4093

הורעה כדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס ,התשכ״ו965-ו
תקנות סוכני המכס,
תקנות מס קנית (טובין) ,התשי'ג1953-
תקנות הבלו על דלק ,התש'ך-ס196
התשב־ה1964-

בהתאם לאמור בתקנה  )k(41לתקנות המכס ,התשכ״ו( ’1965-להלן  -תקנות המכס /תקנה
42א לתקנות סוכני המכס ,התשכ״ה( '1964-להלן  -תקנות סוכני המכס /תקנה (23ג) לתקנות מס
קניה (טובין) ,התשי״ג933-וג (להלן ' -תקנות מס קניה) ,תקנה (3ג) לתקנות הבלו על דלק.,
התש״ך( 41960-להלן  -תקנות הבלו על הדלק) ,אני מודיע בי הסכומים והאגרות המפורטים
להלן בטור ג ,תואמו ,והם החל ביום י״ד בתמוז התשנ״ו ( 1ביולי  ,)1996במפורט לצדם בטור
די:

סוד א׳
התקנות

סור ב,
פרטי השירות

טור ג•
הסכום הקיים
בשקלים חרשים

טור ד,
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

237

255

תקנות המכס
ו(1אא)5

בעד שירות המעריך נוכחות פקיד
מכס-

)1Xk(16

בעד אגרה למחסן רשוי אם לא
ניתן רשיון בשנה 'הקודמת

23,781

6ז(בץ)1

בעד אגרה למחסן לתצוגת רכב
אם לא ניתן רשיון בשנה הקודמת

, 6,666

)3(24

25,566

7,166

בער תעודת מבס

63

68

37

בעד מצהר מתוקן

63

68

(37א)

בעד אישור המעיד על הגשת
רשיון יבוא

63

)1(41

בער אגרת רישום או אישור
סובן מכס
כעד אגרת רישום או אישור ,
פקיר רשוי

633

681

159

171

)1(42

בעד אגרה שנתית לסוכן מבס

313

336

)2(42

בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי

159

171

.

68

תקנות סוכני המכס

)2(41

תקנות מס קניה
(23א)

בער תעודה הניתנת על ירי
המנהל לענין החוק

63

68

תקנית הבלי על הדלק
)1XK( 3

בעד אגרת רשיון למקום ייצור
דלק אם לא ניתן אישור בשנה
הקודמת

ר בתמוז התשנ״ו
(חט )3-1464

(23

ביוני

31,962

׳

34,361

)1996

אריה זייף
—
מנהל המכס ומע״מ
’ ק״ת התשכ״ו ,עט'  ;274התשמ״ח ,עמי  ;376י״פ התשנ״ו ,עם.1093 ,
 2ק־ת התשכ״ה ,עט ;1307 ,התשמ״א ,ענד  ;377י!,פ התשנ״ו ,עם.1093 ,
 5ק״ת התשי׳ג ,עט 364 ,ו; התשמ״א ,עט׳  ;379י״פ התשנ״ו ,עם.1093 ,
 4ק״ת התשמ״ו ,עמי  ;618התשמ״א ,עמי  ;378י״פ התשמו ,עם.1093 ,

4094

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

הודעה בדבר בוונה לחבר מבנים לרשת החשמל
לפי חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) ,התשנ״ו996-ז

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הספקת החשמל (הוראת שעה) ,התשנ״ו996-ו' ,אני מודיע על
כוונתי להורות לחברת החשמל לישראל בע־מ לחבר לרשת החשמל את המבנים שבבעלות כמפורט
בתוספת ,במועצה המקומית כסרא־סמיע.

תוספת

היישוב :כסרא

_____________

ו ,ש□

חסי־ ו רשראש TN10

מוהר נעים נסראלדיו
רסלאו ג ־ מאל אסעד
ראיה ראיה נסדאלדיו
ג׳בר דאהש אסעד
עקל סלמאו אלמו
עקל סלמאו אלמו
דאמו נעמאן ג'אגם
אמל האני אסעד
סלאמה עלי סלאמה
סאלח אסעיד עבדאללה
נחיל עסאף> אלמו
מהדי סלמאך נסראלדיו
נעים חמוד כסר אלדיו
ז אהד סעיד אחמד
סאמי סע י ד אחמד
חמד אחמד שק ו ר
מרז ו ק עלי נסראלדיו
חמד עבאס עבדאללה
סלמאו עבדאללה עבדאללה
גאז י נ ג;י ב נסראלדיו
נעים סאלח שקור *,
מנעם פי^ד עבדאללה
נ ז י ה י ו ס =1שקור
פריד עלי שקור
האיד מנסור שקור
מנסור עלי שקור
אסמאעיל יוסף סבאח
האדי מבדא נסראלדיו
האני מחמד ג־אנם
סעיד נעים עבדאללה
סלמאו סעיד עבדאללה
סלאח מג ־ יד שומרי
יוסף נעים שומרי
נאסיף חמד עבדאללה
סלאח מחמד שקור
נסי ב מחאסו עבדאללה
דוס י ן מחאסו עבדאללה
סלמאו יוסף סבאח
מחסך האני אלמו
מוניר מלחם אסעד
עלי אבו חמיד

.ס״ח התשנ״ו ,עמי

לקוט הפרסומים

,4427

______ mu ;______ 1
19225
19225
19225
19225
19225
19225
19225
19225
19230
19225
19230
19225
19230
19225
19201.
19201
19200
19228
19229
19229
19229
19229
19229
19229
19229
19229
19229
19229
19229
1-9229
19227
19227
19230
19230
19227
19227
19227
19227
19227
19227 :
؛ 19230
؛ 19226

؛ חלקה

؛

12
38
40
54
51
32
31
50
110
46
111
30
87
30
4
4
36
27
25
32
37
38
21
5
5
5
4
6
55
13
15
16
2
4
14
16
13
19
11
9
37
2

.56

ב״ז בתמוז התשנ״ו996 ,ו4.7.ו

4095

וישם
חסי ו נעיסי"שומרי
מופיד סלימאך שומרי
מרזוק אמיר שומרי
ריאד חסו שומרי
סאלח סלמאך אסעד
מחמד סלמאו אסעד
מזייד סעיד ג׳אנס
סאלח פאדס שומרי
מנהאל סעיד אסעד
חסו אבו חמיד
מחסו אבו חמי ד
גסי 2האני אסעד
ג אלב פהד נסראלדיו
והאב שכיב אסעד
'%האד עלאם נסראלדיו
רדאר עלאם נסראלדיו
מכבל מלח□ אסעד
עבדאללה חסו עבדאללה
פהד אבו חמיד
נואר סלמאו אסעד
סאלח געי□ נסראלדיו

,

>U1

חלקה

19227
19227
19227
19227
19226
19226
19226
. 19227
19230
19226
19226
19226
19226
19226
19226
19226
19226
19225
19225
19230
19230

75
75
75
75
11
14
15
75
59
3
3
a
5
6
13
13 .
40
48
48
69
105

היישוב :כפר סמיע

ש□
מוניר עוידה
כמאל עו ידה
סלמאך עוידה
סאלח אבראהי□ מראד
אמין נ^׳יב ספדי
עלי נסיב פלאח
סמיח תאופיה עבדאללה
שפי□ תאו פיה עבדאללה
סעיד ספא
מרז ו ה אחמד מרז ו ק
אחמד מרז ו כ מרז ו ק
סלמאן מחמד ח'טיב
אמל אסעד רבאח
כ״ה בסיון התשנ״ו

(12

ביוני

!
:
!
:
I
1
:
!
؛
:
:
:
؛
:

חלכה

^וש

57
57
57
22
26
25
57
57
77
53
53
50
53

 19203׳
19203
19203
19203
19204
19206
19204
19204
19206
19206
19206
19205
• 19202

)1996

גונן שגב
שר האנרגיה והתשתית

4096

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

הודעה לפי סעיף

הודעה לפי סעיף

14

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לסעיף ; 14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מודיעה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו
כי היא חוזרת בה מרכישת הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר
ביחס אליה פורסמה הורעה לפי סעיפים1' 5 .־ 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,2788התשמ״ב ,עט׳ .1026

גוש

,7023

חלקה

.45

העתק התשריט מופקד ■במשרדי הועדה, ,שר׳ בן־גוריון
 ,68ובאגף נכסי העיריה ,ככר יצחק רבין ,תל־אביב־יפו ,ובל
המעונין ברבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י׳ בסיון התשנ״ו

(28

במאי

)1996

(חמ 3־)3

תוספת
גוש

י ,בתמוז התשנ״ו

רוני מילוא

הודעה לפי סעיף

1

ע״ר

19

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  89ו 1־ ■190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,'1965-ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית
מפורטת מס׳ /1700א ,2/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3448התשמ׳־ז ,עט׳  ,1578מצהירה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו (להלן -
הועדה) ,בהתאם לסעיף  9ו לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,בי הקרקע המתוארת
בתוספת ,שביחס אליה פורסמה הורעה לפי ■סעיפים 1 5־7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4363התשנ״ו ,עמי  ,986תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל־אביב־יפו מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש  ,6620ח״ח  ,8בשטח של  4,178מ״ר (מתוך שטח
כולל של  14,434מ״ר) ,בהתאם לתשריט ,כשהשטח המופקע
מותחם בו בצבע בחול.
העתק התשריט מופקר במשרדי הועדה ,שד׳ בן־גוריון
 ,68ובאגף נכסי העירית ,בכר יצחק רבין ,תל־אביב־יפו ,וכל
המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ח׳ בסיון התשנ״ו

(26

ילקוט הפרסומים

1 5־7
1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,ובהתאם לתכנית מפורטת מס׳ כס/
 ,32/1שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3496התשמ״ח ,עט׳  ,234מוסרת בזה הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר־סבא (להלן  -הועדה) ,הודעה כי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרבי
ציבור ובי הועדה מובנה לישא וליתן על רכישת הקרקע
האמורה.

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הצהרה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע ,בצירוף ראיות
לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הורעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרבי ציבור שלמענם עומרים לדבשה ,והועדה מורח בזה
שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור את החזקה בה.

תוספת

)1996

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

ס־ח התשב־ה ,עט׳
ע״ר  ,1943תוס׳ ,1

,1943

(27

ביוני

)1996

צבי צילקד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשדוד
תוס׳ ו ,עט׳ .32

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
וחוק התכנון והבניה ,התשב״ה1965-

רוני מילוא

(חמ 4־>3

78

הודעה לפי סעיפים

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

במאי

חלקה

(מס ,ישן

,)27

בשטח של

808

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה ,בנין עיריית י
אשדוד ,הקריה ,אשדוד ,ובל המעונין בדבר זכאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.

1943

י
2

,2086

(חמ 3־)3

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרבי ציבור)( '1943 ,להלן  -הפקודה) ,מודיעה בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד (להלן  -הועדה),
שהיא חוזרת בה מכוונתה לרכוש את המקרקעין המתוארים
בתוספת ,שביחס אליהן פורסמה הודעה לפי סעיפים 1 5־7
לפקודה ,לענין תבנית מפורטת  ,27/102/03/3בילקוט
הפרסומים  ,3429התשמ״ז ,עמ.1044 ،

ן
מ׳־ר.

תוספת

14

גוש

חלקי שטח החלקה שטח ההפקעה
במ״ר בערך
הלקה במ״ר

6434

197

394

886

יעוד הקרקע

שצ״פ

.307

עט׳

,4427

ס-ח התשכ״ה ,עט׳

.32

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

.307

,

4097

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית כפר־
סבא וכל המעונין ברבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
ט' בתמוז התשנ״ו
(חט )3-2

(26

ביוני

התכנית מופקדת במשרדי הועדה בעירית נתניה ובל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שמשרדי האגף
פתוחים לקהל.
כ״ו בסיון התשנ״ו

)1996

יעחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר־סבא

ביוני

(13

)1996

עביפולג

,

(חמ z־)1

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה

הודעה לפי סעיפים
הודעה לפי סעיפים

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור/
ולפי חוק התכנון והבניה,

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
וחוק התכנון והבניה,

1 5־7
1943

התשב־ה1965-

1943

התשכ־ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב,ה ,’1965-ובהתאם לתבנית נת/וסו,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,658
התרע־ז ,ובהתאם לתוכנית נת ,1/101/שהודעה ברבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,798התשכ״א ,עט׳ ,165
ובהתאם לתבנית נת/ו/2/10א' ,שהודעה ברבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,1834התשל־ב ,עמי ,1948
ובהתאם לתבנית נת ,229/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בע־ר  ,1943תוס־  ,2עט ,341 ,ובהתאם לתכנית נת,7/400/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרס1מים ,2844
התשמ״ב ,עט׳ ( 2707להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה (להלן  -הועדה) ,הודעה בי
הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לערכי עיבור ובי הועדה
סבורה כי אינה חייבת בתשלום פיעויים בשל רכישת
הקרקע האמורה.
כל אדם הטוען שיש לו זכות או טובת הנאה כלשהן
בקרקע האמורה ורועה לקבל פיעוי על בך  -בין טבח זבות
ובין מנימוק ,שייגרם סבל אם לא ישולמו פיעויים או
פיעויים מופחתים  -נדרש לשלוח לועדה ,תוך חודשיים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרעאת דברים על זכותו
או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף ראיות
לחיזוק תביעותיו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו -
בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף ,ואם נתבעים פיעויים מנימוק שייגרם סבל אם לא
ישולמו פיעויים או פיעויים מופחתים  -ראיות התומכות
בטענה בי ייגרם סבל.

כן נמסרת הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לערבי
עיבור שלמענם עומרים לרכשה ,והועדה מורה בזה שבל
אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את'החזקה בה.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
מקומית מס ,פת ,17/1209/שהודעה ברבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,2611התש־ם ,עכר  ,1216מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה /הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לערבי עיבור וכי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.
בל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הדעאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.

בן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות' מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערכי עיבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה;
תוספת

גוש
לשב״ע.

,6403

חלקה

,99

פתח־תקוה ,בשטח של

1,282

מ־ר,

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

ר בתמוז התשנ״ו
(חט )3-2

תוססת

(23

ביוני

)1996

.

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
י לתכנון ולבניה פתח־תקוה

הודעה לפי סעיפים

גוש  ,8266חלקה  ,107בשטח בולל של  34,487מ״ר,
שיעודה דרך ושע־פ ,עבועה בתבנית הנ״ל בעבע אדום
וירוק בהתאמה.

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור/
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

התשב*ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
ס״ח התשכ״ה ,עט׳

4098

.307

’

ס״ח התשב־ה ,עט׳
ילקוט הפרסומים

.307

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

מקומית מסי פת255/ו8/א ,שהודעה ברבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4075התשנ״ג ,עמי  J229מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה) ,הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי .ציבור ובי הועדה מובנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.

בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.

תוספת
גוש
לדרך.

,4042

؛ ר בתמוז התשנ״ו

גוש
לדרך.

,6320

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

הודעה לפי סעיפים

80

מ״ר,

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין ברבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

ר בתמוז התשנ״ו

(23

)1996

גיורא לב

(חמ 2־)3

יושב ראש הועדה המקומית
 .לתכנון ולבניה פתח־תקוך

הודעה לפי סעיפים

 5ו־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי תוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-

1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־90ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ”ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי פת ,2000/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4004התשנ״ב ,עמי  ,3167מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה)' ,הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי 'הועדה מובנה לשאת
ולתת .על רבישת הקרקע האמורה.

בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי ׳הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
וסעיף.
ס״ח התשב־ה ,עמי
ילקוט הפרסומים

כ׳־ז בתמוז התשנ״ו,

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,'1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מסי פת/10/1216/א ,1/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4150התשג״ד ,עמי  ,140מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה) ,הורעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לצרבי ציבור ובי הועדה מובנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

בל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו אח פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה ,בי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה מורה
בזה שבל ארם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.

תוספת
קרקע בגוש

14.7.1996

,6712

פתח־תקוה ,במפורט להלן -

בשטח של

522

מ״ר ,לדרך;

ח״ח  ,59בשטח של
ו־ 939מ״ר לשצ״פ;

937

מ״ר לדרך,

בשטח של

203

מ־ר לדרך;

ח״ח

ח״ח

ח״ח
לדרך;
’

.307

,4427

5

ו־ד

לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה1965-

1943

פתח־תקוה ,בשטח של

ביוני

(23

ביוני

)1996

גיורא לב

(חמ 2־)5

תוספת
ח״ח

250

העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין ברבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

כן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לצרכי ציבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיר את
החזקה בה.

,206

ח״ח

,170

פתח־תקוה ,בשטח של•

מ״ר,

,50

,61

,163

בשטח של

ס״ח התשב״ה ,עמי

286

1,887

מ״ר לשב״צ

מ״ר לשצ-פ

מ״ר

ו־548

.307

4099

ח־פ

,164

בשטח של

83

מ״ר ,לדרך;

ח־פ

,165

כשטח של

85

מ־ר ,לדרך;

ח־פ

,166

בשטח של

217

ח־ח

,167

בשטח של

85

ח־ח

,168

בשטח של

95

מ־ר ,לדרך;

ח״ח

,170

בשטח של

86

מ־ר ,לדרך;

ח־ח
לדרך;

,171

בשטח של

 .ח־ח  ,172בשטח של
1־ 271מ־ר לדרך.

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין בדבר דשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

מ״ר ,לדרך;

מ־ר ,לדרך;

308

555

ז׳ בתמוז התשנ״ו
(חט )3-2

מ״ר לשב״ע

מ־ר לשב־ע,

125

ו־392

ד בתמוז התשנ״ו

מ־ר לשע־פ

הודעה לפי סעיפים

ביוני

)1996

גיורא לב

(חמ 2־ג)

יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה .פתח־תקוה

הודעה לפי סעיפים

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לערבי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה,

1943

התשכ־ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו' ,ובהתאם לשינוי תבנית מיתאר
מקומית מס ,פת ,4/1252/שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3728התש־ן ,עמי  ,1220מוסרת בזה
הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה) ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לערבי עיבור ובי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעעמו זבות או'טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על כך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות ,הרעאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בבל סעיף
וסעיף.
בן נמסרת בזה הורעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם היא עומדת לדבשה ,והועדה .מורה
בזה שבל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת

גוש
לשע־פ.

,6193

חלקה

ס־ח התשב־ה ,עט׳

4100

(24

מ־ך

העתק התבנית מופקר במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
(24

ביוני

)1996

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

,348

.307

פתח־תקוה ,בשטח של

46

1 5־7

לפקודת הקרקעות (רכישה לערכי עיבור),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ־ה965-ו

. 1943

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,'1965-ובהתאם לשינוי תכנית מיתאר
מקומית מס ,פת/30/1241/א ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4118התשנ״ג ,עמי  ,3172מוסרת
בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח־תקוה (להלן -
הועדה) ,הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה
לועדה לחלוטין לערבי עיבור ובי הועדה מוכנה לשאת
ולתת על רכישת הקרקע האמורה.

כל התובע לעעמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
האמורה ורועה לקבל פיעוי על בך ,נדרש לשלוח לועדה,
תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרעאה על
זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בעירוף
ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום  -אם ישנו
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהםאת הפיעויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף
'
וסעיף.

בן נמסרת בזה הודעה ,כי הועדה מתכוונת לקנות מיד
חזקה בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף
לערבי עיבור שלמענם היא עומדת לרכשה ,והועדה מורה
בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את
החזקה בה.
תוספת
גוש
לדרך.

,6364

חלקה

,168

פתח־תקוה ,בשטח של

146

מ־ר,

העתק התבנית מופקד במשרדי הועדה בעירית פתח־
תקוה ובל המעונין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

ז׳ בתמוז התשנ״ו
(חט )3-2

(24

ביוני

מ־ר,

1

ס־ח התשב־ה ,עמי

ילקוט הפרסומים

)1996

׳

,

גיורא לב
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח־תקוה

.307

,4427

כ־ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

מלובי ומרפסת למגורים במפלס
מחדר מדרגות למגורים במפלסים
שינוי שימוש מחדר הסקה למגורים במפלס  ;0.00ג) קביעת
בינוי לכל תוספות הבניה; ד) קביעת שטחי הבניה לבל
התוספות לעיל ל־ 183מ״ר; ה) קביעת הוראות בנין צריפים
להריסה.
11.60־; )3

הודעות לפי חוק הליכי תכנון וכניה
(הוראת שעה) ,התש"ן1990-
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה1965-
מחוז חיפה

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4331התשנ״ה ,עמי .4722

מרחב תכנון מקומי עירון

תיקון טעות בהודעת הפקדת תכנית
בהודעה בדבר הפקדת תכנית מסי
שהתפרסמה בילקוט הפרסומים  4386מיום
ובעתונות ,בקטע השטחים הכלולים בתבנית ומקומם -

ענ/במ,358/

,28.2.1996

בגוש

.1

יש להוסיף ״חלקה

.2

במקום ״גוש  ,8763חלקות ו-וו,
״גוש  ,8768חלקות ו44 ,43 ,11-״.

,32

8756״,

שינוי שימוש

8.70־2.90 ,־ ו־5.80־; )4

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ■ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שנשמטה;

44 ,43״

צריך להיות:

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תפנית המהווה שינוי תבנית
מיתאר מקומית

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך שלושים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים .בעתונים ,למשרדי הועדה
לבניה למגורים ולתעשיה מחוז חיפה ,דחי חסן שוקרי וו,
חיפה  ,31048טלי 616222־.04

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,ברבר אישור תבנית המהווה שינוי
תכנית מיתאר מקומית הנקראת" :תכנית מסי 3716א" ,שינוי
מסי  7/93לתבנית המיתאר המקומית לירושלים מסי 62
ושינוי מסי  1/93לתבניות מיתאר מקומיות מסי  377ו
ו־34ו 1אי ולתבנית שיכון ציבורי מסי .5/14/4

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

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי גונן
וי ,דחי יוסי בן יועזר  ,22הבל עפ״י הגבולות המסומנים
בתשריט בקו בחול  -גוש  ,30133חלקות  ,112 ,107 ,106ח״ח

ט׳ בתמוז התשנ״ו

(26

ביוני

.111 ,75

)1996

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד משטח לבנין
ציבורי ומדרך לאזור מסחרי; ב) שינוי יעוד מאזור מסחרי
ומשטח לבנין ציבורי לדרך; ג) שינוי יעוד ממעבד ציבורי
להולבי רגל לדרך; ר) קביעת בינוי להקמת בנין מסחרי; ה)
קביעת שטחי הבניה במגרש חדש מסי  1ל־ססס״סו מ״ר; ו)
קביעת מספר הקומות ל־ 2מעל  2קומות לחניה תת־קרקעית;
ז) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים ,לרבות קו בנין
אפס; ח) קביעת הוראות בגין בניית גדרות ומדרגות להריסה;
ט) קביעת שטחים לחניה ציבורית; י) הרחבת דרבים קיימות
וביטול קטעי דרכים מאושרות; יא) איחוד וחלוקה חרשה.

חיים קופלמן
יושב ראש הועדה לבניה למגורים
ולתעשיה מחוז חיפה

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה 1965 -؛
מחוז ירושלים

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בי״פ
התשנ״ה ',עמי .3373

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה פדפר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי 4696״ ,שינוי מס;  4/94לתבנית מיתאר מקומית
מסי 966גי.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי הר
נוף ,רח׳ האדמ״ור מרוז׳ין מסי וו ,הבל עפ״י הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול  -גוש  ,30255חלקה .106

עיקרי הוראות התבנית; א) שינוי יעוד מאזור מגורים
לאזור מגורים  2מיוחד; ב) התרת תוספות בניה תוך שינוי
בשימושים משטחי שירות לשטחים עיקריים ,לשם הרחבת
דירות קיימות במפורט להלן; ו) התרת שימוש בחללים בלתי
חפורים למגורים במפלסים 8.70־ ו־ )2 ;5.80שינוי שימוש
2

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

,4306

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
ירושלים ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה פדפר אישור תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מסי מי ,"794/שינוי לתכניות מיתאר מקומיות .מסי
יג 96/ומי.200/

4101

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :צלפון  -מגרשים
,96 ,7 ,127 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,113 ,114 ,115 ,118 ,119 ,2 ,3

 ,95שטח בין קואורדינטות אורך  143.400-144.000לבין
קואורדינטות רוחב  ,134.300-135.200הכל עפ״י הגבולות
המסומנים בתשריט בקו בחול.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי מאיזור חקלאי א׳
לאיזור מגורים וחקלאי והעברת שטח להשלמה למגרש; ב)
שינוי מאזור חקלאי א -וציבורי פתוח לאזור חקלאי א',
מגורים ומבני ציבור וביטול ושינוי חלוקה קיימת; ג) שינוי
מאזור מגורים לאזור למבני ציבור ולמגורים; ד) שינוי מאזור
למבני ציבור ומגורים לאיזור מגורים; ה) חלוקת מגרש; ו)
הודאות חלוקה חדשה.

השטהים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר־סבא ,רה -י
כהן  8ו  -גוש  ,6428הלקה .299

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בקווי בנין צדדיים.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעחונות ובילקוט
הפרסומים  ,4347התשנ״ו ,עמ׳ .369
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר־
סבא ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4227התשנ״ר ,עמ׳ .4218

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
ירושלים ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מטה
יהודה ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א' בתמוז התשנ״ו

(26

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם •לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאד
מקומית מסי לד26/ו ,"6שינוי לתבניות מסי לד׳ 610/ולד/
.665

ביוני  996ו)

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לוד ,רחובות רחל
אלתר ושלמה המלך  -גוש  ,4024חלקות ,345-342 ,340-338

אליהו סויסה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז ירושלים

.421-417 ,383 ,382 ,380 ,379 ,366 ,361 ,360 ,358 ,357 ,356

עיקרי הוראות התבנית :הקצאת שצ־פ  -שבילים
להולכי רגל בין המגרשים וחיבורם לשבילים קיימים.

מחוז המרכז

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4335התשנ״ה ,עמי .4880

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעת בדבר אישור תבנית מיתאד מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס -טר ,"2285/שינוי לתבנית מיתאר ממ27/וו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טירה  -גוש
חלקה  ,24ח״ח .75

מרחב תכנון מקומי לוד

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לוד,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

,7776

עיקרי הוראות התבנית :ו) קביעת קווי בניה ואחוזי
בניה לבנינים קיימים ,בהתאם ■לקיים;  )2קביעת חזית
מסחרית;  )3קביעת חניה ציבורית;  )4קביעת חגיה פרטית; )5
איחוד שני מגרשים (ו  24/1ו־ )6 ;)24/10קביעת שני בניינים
נפרדים על מגרש אס ו )7 ;24/קביעת מרתף;  )8הריסת
המסומן להריסה בתנאי להיתר בניה;  )9קביעת הודאות
בניה.
הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4391התשנ״ו ,עמי .2318

מרחב תכנון מקומי פתח־תקוה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו (להלן  -החוק) ,פי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה פתח־תקוה ,מופקדות
אלה:

התכנון
הועדה
הועדה
תבניות

פת52/ו 7/1״,

שינוי

()1

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית׳
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
x
האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
הלל זכריה  - 25גוש  ,6388חלקה .122
עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת זכויות בניה באזור
מגורים בי בתוספת למבנה קיים צמוד קרקע; ב) בניית 2
קומות חלקיות מעל קומת קרקע קיימת; ג) הקטנת קו
בנין צר בקומות החלקיות מ־ 4.0מ -ל־ 3.6מי ובקו אחורי
— מ־ 6.0מ -ל־ 5.4מ ;,ר) הבלטת מרפסת שמש  1.4מ
מעבר לקו בנין אחורי.

מרחב תכנון מקומי בפר־ סבא

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס -בס ,"427/שינוי לתבנית מס -כס.1/1/

4102

״תכנית מיתאר
לתכניות מס-

מקומית

מס,

פת 2000/ופת.1152/

()2

״תבנית מיתאר מקומית מס-
לתבניות מס ,פת 2000/ופת/1241/א.-

פת 241 /ו57/״,

ילקוט הפרסומים

,4427

שינוי

כ־ז בתמוז התשנ״ו 4.7.1996 ,ו

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח־תקוה ,רח׳
שמשון ,אזור תעשיה קרית אריה  -גוש  ,6567חלקה ,4
ח״ח .120 ,119 ,15 ,5 ,5 ,2

שטח התכנית:
דונם).

24.259

דונם (שטח חלקה

15.528 - 4

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד משטח בנין
ציבורי לאזור תעשיה; ב) קביעת שימושי הקרקע
המותרים וזכויות; ג) שינוי יעוד משטח לאזור תעשיה
ומשטח לבנין ציבורי לשטח לדרך; ד) שינוי יעוד משטח
לדרך לשטח לתעשיה; ה) הסדרת רצועת הדרך בדרום
התבנית עד לדרך קופסאות הפח; ו) קביעת רוחב הדרך■
ל ־ 16מי.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ,רח׳ !דני מס  ,1רמלה
 ,72406טלי 9270170־ .08המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית פתח־תקוה ,עירית פתה־תקוה,
פתח־תקוה ,טלי 9571254־.05

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות'
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ,רח׳ רני מס  ,1רמלה
 ,72406טל' 9270170־ .08המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית ראשון־לציון ,רח־ ז׳בוטינסקי ,16
קומה ב׳ ,ראשון לציון ,טל׳ 9682727־.05
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור תבניות אלה:
()1

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,רח'
וילקומיץ  -גוש  ,5705חלקות .15 ,'12 ,11

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תירון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח
העובדות שעליהן היא מסתמכת..

עיקרי הוראות התכנית )1 :קביעת מגרשים לדרכים;
קביעת מגרש .לשב״צ ,הבולל חניה;  )5שינוי יעוד
מגרשים מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג ,מיוחד; )4
ביטול שטח המיוער לשפ־פ;  )5קביעת זכויות והוראות
בניה.
)2

מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת ב1ה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה( 1965-להלן  -החוק /בי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ',ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון ,מופקדות
אלה. :

התכנון
הועדה
הועדה
תבניות

רצ,"10/2/168/

שינוי

()1

•תבנית מיתאר מקומית מס'
׳לתבנית מס' רצ68/ו.2/

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4590התשנ״ו ,עט׳ .2505
()2

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעור מאוור
לאזור מגורים בי; ב) קביעת זכויות בניה והוראות בניה;
ג) קביעת שטח להרחבת הדרך; ד) קביעת הוראות
בתנאי הריסת מבנה.
R/6

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד מאזור מלאכה
לאזור מסחר ,תעשיה קלה ,מלאכה ומשרדים; ב) קביעת
זכויות־ בניה וקווי בניה; ג) קביעת שימושים מותרים; ר)
קביעת פתרונות חניה; ה) גובה בנין  15.5מ־ ,בולל חדרי
מכונות ומתקני מיזוג אוויר; ו) חניה תת־קרקעית
בגבולות המגרש.
״תבנית מיתאר מקומית מס ,רצ58/6/1/״ ,שינוי לתכניות
מסי רצ/ו6/ב ,רצ 28/1/ורצ/ו/ו ,על בל תיקוניה.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראשון־לציון -
גוש  ,5950חלקה .298
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד משטח ציבורי
פתוח לשטח פרטי פתוח; ב) שינוי יעוד ממגורים ג׳
לשטח לבניה ציבורית.

ילקוט הפרסומים

,4427

כ׳ז בתמוז התשנ״ו,

"תכנית מיתאר מקומית
לתבנית מסי .R/6

מסי

רח,*59/1250/

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,רח׳
רמב״ם  - 99גוש  ,5701חלקה .45

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראשון־לציון -
גוש  ,5946חלקה .80

()2

"תבנית מיתאר מקומית מס' רח/800/א1/ו" ,שינוי
לתבנית מס• רח800/א.

14.7.1996

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ובילקוט
•
הפרסומים  ,4284התשנ״ה ,עמי .2150
()5

•תבנית מיתאר מקומית מסי
לתבנית מס ,רח550/ב.

רח/550/ב,"7/

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,רת׳ גוררון
 - 28גוש  ,3705חלקה .678
שטח התכנית:

745

מ״ר.

עיקרי הוראות התבנית :הגרלת שטח דירת גג הקיימת
מ־ 141.15מ״ר ל־0ו77.ו מ״ר.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4580התשנ״ו ,עמי .1615
4103

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות,
וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם  .לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מסי צש ,"9/22/3/שינוי לתבנית צש,2/0-0/
ולתבניות מפורטות מסי צש + 97/צש + 1/97/מש״מ (צש)
.135

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ינוב ,מגרשים (לפי
מש״מ צש  )135גוש  ,8122מגרשים  ,106 ,102 ,103 ,104וחלק
מ־ ;86 ,113גוש  ,8122חלק ממגרשים  ;84 ,85 ,113גוש ,8122
מגרשים  ,98 ,87 ,96וחלק ממגרש  ;99גוש  ,7878חלק
ממגרשים  ;86 ,85 ,84גוש  ,7879חלק ממגרש  ;84גוש ,8128
מגרשים  ,100 ,101וחלק ממגרש  ;99גוש  .7878חלקה  ;1גוש
 ,7879חלקה  ;4גוש  ,8122חלקות  ;4 ,3 ,2גוש  ,8128חלקה
.4

עיקדי הודאות התבנית :שינוי יעוד מאיזור מגורים
לדרך ,מדרך למגורים ומקרקע חקלאית למגורים (תכנית
החלוקה בהסכמת הבעלים) )1 :שינוי יעוד מאיזור קרקע
חקלאית למגורים אי;  )2שינוי יעוד ממגורים לבעלי מקצוע
לאיזור מגורים אי;  )3שינוי יעוד ממגורים לבעלי מקצוע
לשצ״ם ולדרך )4 :קביעת תנאים והנחיות בניה להקמת מבני
המגורים;  )5התווית דרכים ודרכים משולבות ,פיתוח
ותשתיות.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4316התשנ״ה ,עמי .3811
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לב
השרון ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה( 1965-להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה לורים ,מופקרת "תכנית .מיתאר
מקומית מסי גז/ס."7/2
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נצר סרני  -גוש
 ,3789חלקה .1
עיקרי הוראות התכנית )1 :שינוי יעודי קרקע חקלאית;
 )2קביעת שימושים והוראות בניה לפי יעורי קרקע במפורט
להלן :שטח לבגיני ציבור ,שטח ציבורי פתוח ,אזור מגורים
ג׳ ,אזור מגורים בי ,אזור מסחרי ,אזור מסחר ומשרדים,
דרכים ,בית עלמין ,שטח ציבורי לתחבורה וחגיה ,פרוזדור
חשמל ,שטח לחניה ציבורית ושטח פרטי פתוח;  )3התווית
־רבים;  )4קביעת מרחקים מינימליים מבית עלמין כלהלן85 :

410/

מ ,ממגורים65 ,
בהסכמת בעלים.

מ ,ממבני ציבור,

50

מ' ממסחר;

)5

חלוקה

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה
. ,72406טלי 9270170־ .08המתנגד ימציא העתק .התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית לורים ,דחי טשרניחובסקי ,1
רמלה ,טלי 241312־.08
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לודים

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מפורטת מסי
נז ,"7/632/שינוי לתבניות מסי גז ,1/632/מש״מ  59וגז/במ./
.2/92
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מזור  -גוש 6816
( 6240עפ״י מיגהל מקרקעי ישראל) ,חלקה ( 38ארעי) ,ח״ח
( 37 ,39 ,40 ,41ארעי) ( 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6עפ״י מינהל
מקרקעי ישראל).

עיקרי הוראות התכנית :א) שינויים בגבולות חלקה של
נחלה חקלאית; ב) שינוי ייעוד משטח פרטי פתוח לשטח
חקלאי ,משטח חקלאי לשטח פרטי פתוח ,ומשטח מגורים
לבעל מקצוע לשטח מגורים באזור חקלאי; ג) איחוד וחלוקה,
בהסכמת הבעלים.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעחונות ובילקוט
הפרסומים  ,4347התשנ״ו ,ענד .371
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
המרכז ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה לודים,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

חי בתמוז התשנ״ו

(25

ביוני

)1996

אהרון לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ראשון־לציון

הורעה בדבר אישור תבנית שינוי מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור "תבנית שינוי מיתאר
מסי רצ/מק/ו ,'18/1 /שינוי לתוכניות רצ/ו/ו ,רצ/ו/ו/ג
בתוקף וךצ .2000/המופקדת.
השטחים הכלולים בתבנית ומיקומם :בל מרחב התכנון
המקומי ראשון־לציון.

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

עיקרי הוראות התוכנית :ו) איחור וחלוקה מחרש,
בהסכמת הבעלים;  )2קביעת  3בנינים על מגרש
 )3קביעת  2בנינים נפרדים על מגרש  )46A: 4קביעת
הוראות .בניה.

עיקרי הוראות התבנית :קביעת קווי בנין במגרשים
פינתיים.
הודעה זו פורסמה בעתוגות ביום
הפרסומים  ,4382התשנ״ו ,עמי .1663

29.1.1996

;A/56

ובילקוט

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית י
ראשון־לציון ,דחי זיבוטינסקי  ,16ראשון־לציון ,טלי 9682727־
 ,03וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשע1ת שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

()2

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם :בפר קאסם  -גוש
 ,8871חלקות  ,126ו ,6ח״ח .34
עיקרי הוראות התוכנית )1 :הפיכת חלק משצ״פ לאזור
מגורים ג׳;  )2הפיכת חלק מאזור מגורים גי לדרך מוצעת
ושצ״פ;  )3ביטול חלק מדרך קיימת והפיכתו למגורים ג׳
ושצ״ם;  )4איחוד וחלוקה למגרשים ,בהסכמה;  )5קביעת
הוראות בניה.

מאיר גיען
טי בתמוז התשנ״י ( 26ביוני ”،י؛
יושב ראש הועדה המקומית
.לתכנון ובניה ראשון־לציון
מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר הפקדת תבנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז מופקדת תכנית הנקראת" :תבנית מס׳
מק/ממ ,"4105/שינוי לתכנית מסי שד23/534/׳ו־ממ.4031/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :סביון  -גוש
חלקה  ,203מגרש .781
עיקרי הוראות התבנית :הקטנת קו בניין צדדי
מי ל־ 3.5מ׳ למבנה עזר ומדרגות ליר בריבת שחיה.

,6683

מ־5.00

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית בימי קבלת קהל .בל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ירי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום
פרסומה של הודעה זו בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז ,דחי וולפסון  ,10פתה־תקוה ,49110
טלי 9302051-2-3־ .03המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז ,רח׳ הרצל  ,84רמלה
 ,72406טל' 270170־.08

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
הוגשה בבתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
ב' בתמה התשנ״ו

(19

״״.
ביוני )1996
כ1רר3י אדרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז

כל מעונין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני .אחר הרואה את עצמו נפגע ע״י
התוכנית ,וכן בל הזכאי לכך על עפ״י סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הורעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם ,רח׳
אלשהרא ,ליד המועצה כפר קאסם ,טלי 9370492־,03

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
ג׳ בתמוז התשנ״ו

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תוכניות המהוות שינויי
תוכניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קסם ,מופקדות תוכניות המהוות שינויי
תוכניות מיתאר מקומיות אלה:
()1

(ו) "תוכנית

מ '0מק/ק,"1/24/

שינוי לתוכניות מס-

וק.1/702/

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם :בפר קאסם  -גוש
 ,8864ח״ח .46 ,56
ילקוט הפרסומים

,4427

כ־ז בתמה התשנ״ו,

14.7.1996

"תוכנית מסי
וק/702/ו.

מק/ק,"1/24/

שינוי לתוכניות מסי

ק24/

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8864חייח .46 ,56
עיקרי הוראות התוכנית )1 :איחור וחלוקה מחרש,
בהסכמת הבעלים;  )2קביעת  3בנינים על מגרש ;56A
 )3קביעת  2בנינים נפרדים על מגרש  )46A; 4קביעת
הוראות בניה.

הורעה בדבר הפקדת תוכניות המהוות שינויי
תוכניות מיתאר מקומיות

ק24/

(20

ביוני

)1996

מוטי אדרי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה קסם

מרחב תכנון מקומי קסם

נמסרת בזאת הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה .,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה קסם ,מופקדות תוכניות המהוות שינויי
תוכניות מיתאר מקומיות אלה:

"תוכנית מסי

מק/ק,"3096/

שינוי לתוכנית מסי

ק/ק.2/

()2

"תוכנית מסי

מק/ק96/ס,"3

שינוי לתוכנית מסי

ק/ק.2/

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם :בפר קאסם  -גוש
 ,8871חלקות  ,61 ,126ח״ח .34

עיקרי הוראות התוכנית :ו) הפיכת חלק משצ״פ לאזור
מגורים גי;  )2הפיכת חלק מאזור מגורים גי לדרך מוצעת
ושצ״פ;  )3ביטול חלק מדרך קיימת והפיכתו למגורים גי
ושצ״פ;  )4איחור וחלוקה למגרשים ,בהסכמה;  )5קביעת
הוראות בניה.

4105

כל מעונין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע״י
התוכנית ,וכן כל הזכאי לבך על עפ״י סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קסם ,רה'
אלשהדא ,ליד המועצה כפר קאסם ,טל׳ 9370492־.03

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

ג ,בתמוז התשנ״ו

(20

מוטי אדרי
ביוני )1996
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה קסם

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר אישור תפנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ■1תבנית מפורטת מס,
חר038/ו" ,שינוי לתכניות מס ,חד ,765/חר765/א׳ וחד/
 001ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חדרה ,רה ,הרברט
סמואל פינת רח׳ הגבורים  -גוש  ,10037חלקות ,263-260 ,84
.438 ,267 ,266

עיקרי הודאות התכנית :א) קביעת הוראות בניה ובינוי;
ב) קביעת קו בנין  0למסחר ברח ,הגיבורים; ג) סימון מבנים
להריסה; ד) איחוד חלקות.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4312התשנ״ה ,עמי .3684

מחוז חיפה י
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תפניות מיתאר מקומיות

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
חיפה ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה חררה,
וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה( 1965-להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה חיפה ,מופקדות תכניות אלה:

(ו) ״תבנית מיתאר מקומית מס' חפ/ס 201־ ,שינוי לתכניות
מס ,חפ ,229/חפ 229/י' ,חפ/וד׳ ,חפ718/א׳ וחפ400/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חיפה ,דחי שימקין
21א׳  -גוש  ,10797חלקה .28
עיקרי הוראות התכנית :לאפשר תוספת בניה של
מ״ר לבל דירה.
()2

'ותכנית מיתאר מקומית מס,
מס,

חפ,"1996/

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו (להלן  -החוק) ,בי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל ,מופקדות
אלה:

3.6

()1

שינוי לתכניות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,רח׳ אלחנן
מס'  - 7גוש  0809ו ,חלקה  ,74ח״ח .495
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד אתר ציבורי
שבנויה בו מרכזיית בזק תת־קרקעית לאתר למוסר,
לשם הקמת מרפאה הכוללת בין היתר מכונים רפואיים,
1בית מרקחת ,משרדים ושירותים נלווים וחניון; ב)

קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח; ג) קביעת הסדרי
כניסה ,יציאה וחניה.
ן בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבני) או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי ו  ,1חיפה
 .,31048טלי 616222־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית חיפה ,רח׳ ביאליק  ,3חיפה ,31040
טלי 356356־.04

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

•תכנית מפורטת מס-
ותרש־צ.2/12/1/

מב,"435/

שינוי לתכניות מס,

מב2/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רכסים  -גוש
 ,11145חלקה  ,24ח״ח .98

חפ ,1722/חפ 229/וחפ.1400/
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התכנון
הועדה
הועדה
תכניות

עיקרי הוראות התבנית :הסדרת בניה קיימת במגרש
והתאמתה לשימוש על ידי נכה.
()2

"תבנית מפורטת מס'
ג 943/ותרש״צ .2/10/4

מכ,"437/

שינוי לתכניות מס,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נשר  -גוש
חלקה  ,36ח״ח .116 ,102

,11217

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד שטח ממגורים ב׳
למגורים ב׳ הקיים בפועל עם חזית מסחרית; ב) הקטנת
רוחב השביל להולכי רגל; ג) מתן הוראות תכנון
להוצאת התרי בניה.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רה׳ חסן שוקרי  ,1 1חיפה
 ,31048טל616222 ,־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית מורדות הכרמל ,מגדל הנביאים,
קומה  ,7חיפה  ,33093טל' 676296־.04

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

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

השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :עתלית  -גוש
 ,10554ח״ח  ;27 ,22גוש  ,10559הלקות
 ,45-42ת״ח .40 ,22 ,18 ,17 ,4 ,5

,59 ,57-24 ,16-6

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד שטח המושבה
העתיקה לאזור מגורים א ;,ב) חלוקת השטח למגרשים
המיועדים למבני מגורים תוך קביעת הנהיות והוראות
בניה לשמירת חזות שכונתית; ג) יעור שטת לצרבי
ציבור; ר) התווית מערכת כבישים ברמה מקומית
ואזורית.

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשב״ה( 1965-להלן  -החוק) ,בי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל ,מופקדות
אלה:
()1

התכנון
הועדה
הועדה
תבניות

()2

"אישור תבנית מיתאר מקומית מס ,מכ569/א•־ ,שינוי
לתבניות ג ,580/ג 1062/ומב.569/

"תבנית מיתאר מקומית מס ,מכ286/ב׳" ,שינוי לתבנית
מס' מכ.286/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טירת כרמל,
מגרשים  - 100 ,14גוש  ,10726ח״ח ,54 ,55 ,50 ,20
.55

עיקרי הוראות התכנית :שימוש בחלק משפ״ם ושינוי
מיקום המדרכה הציבורית בכביש מס 6 -לצורך חניה.
()2

)

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4160התשנ״ד ,עט׳ .1450

"תבנית מיתאה מקומית מס' מב25/ואי" ,שינוי לתבנית
מס ,מכ.125/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טירת כרמל,
במערב בסמוך לגבול מוניציפלי עם חיפה  -גוש 12251
בהסדר; גוש  ,10674חלקות  ;140-17גוש  ,10675חלקות
 ;50-1גוש  ,10676ח״ח  ;141גוש  ,10726חלקה .5

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נשר  -גוש
ת״ח  ;5 ,4גוש  ,11167ת״ח .1
I

,11166

עיקרי הוראות התבנית :השלמת מחלף המהווה כניסה
צפונית למפעלי מלט נשר.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
ו ,457התשנ״ו ,עמי  204ו.

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
חיפה .ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות
הכרמל ,וכל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת שטחי הבניה
המותרים באזור מגורים ב־ וגי בשכונת רמב״ם; ב)
■ נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
התניית בניית מבנים חרשים בהקצאת מקומות חניה
י והבניה ,התשכ״ה( 1965-להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה
לפי התקן.
.המחוזית לתכנון ובניה׳ מחוז חיפה ,ובמשרדי הועדה
ובשעות
בימים
בתכנית
לעיין
רשאי
מעונין
בל
המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון ,מופקרת "תבנית
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין .בקרקע,
מפורטת מס ,טב ,"155/שינוי לתבנית מס ,ג.405/
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קרית טבעון,
ידי תבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
דרומית לרח׳ ׳הכלניות  -גוש  ,10479חלקות ,92 ,91 ,90 ,89
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 ,95 ,94 ,95ח״ח .96
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רה -חסן שוקרי  1ו ,חיפה
עיקרי הוראות התכנית :א) התווית דדך גישת לרכב
 ,51048טל' 616222־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו פרטי ולהולכי רגל לחלק התחתון של המגרשים בתחילת רח׳
למשרדי הועדה המקומית מורדותץ הכרמל ,מגדל הנביאים ,הבלניות; ב) הנחיות חלוקה לחלקות.
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
קומה  ,7חיפה  ,55095טל' 676296־.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל .ולא תידון אלא ‘אם בן שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי ׳:תצהיר המאמת את כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  00ו לחוק,
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
 ,11חיפה  ,51048טל'  61 6222־ .04המתנגד ימציא העתק
מקומיות
הודעה בדבר אישור תבניות מיתאד
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית קרית טבעון ,ת״ד ,1060
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  7ו  1לחוק התכנון
קרית טבעון  ,56100טל' 851921־.04
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
(ו) "תבנית מיתאר מקומית מס ,מכ9/א"׳ ,שינוי לתבנית הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
ג.555/
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996
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מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תפנית מיתאר מקומית
התכנון
הועדה
הועדה
מיתאר

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשב״ה( 1965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה השומרון ,מופקדת "תכנית
מקומית מס׳ ש ,"562/שינוי לתכניות מס׳ ש 1/וש.136/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פרדס־חנה-כרכור,
ממזרח לפארק התעשיה פרדס חנה  -גוש  ,10100חלקה ,44
ח״ח .46 ,39

המקומית חיפה ,רה־ ביאליק  ,3ת״ד  ,4811חיפה  ,31047טל'
8356807־ .04המתנגד ימציא עותק התנגדותו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רה׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טלי  6222ו6־.04
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חי בתמוז התשג־ו

ביוני

(25

)1996

עמרם מצנע
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה

עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד .שטח חקלאי לשטח
לתעשיה.

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אהד הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה
 ,31048טל׳ 616222־ .04המתנגד ימציא העתק התנגדותו
למשרדי הועדה המקומית השומרון ,רח׳ המייסרים  ,54ת״ר
 ,58זכרון יעקב  ,30950טל׳ 399254־.06

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15003חלקות  ,94 ,93 ,56ח״ח .116-115

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

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד ממגורים למבני
ציבור; ב) קביעת בינוי; ג) קביעת קווי בנין חרשים; ד)
קביעת רוחב הדרבים הגובלות.

ח׳ בתמוז התשנ״ו

(25

ביוני

)1996

חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה פדפר הפקדת תפנית המהווה שינוי
תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי ,הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה חיפה ,מופקדת תבנית המהווה שינוי תבנית מיתאר
מקומית הנקראת" :תבנית מק/חפ893/וא" ,שינוי לתכנית
הפ893/ו.
תחום התכנית :חיפה ,כרמל מערבי" ,נוף הכרמל
המערבי״  -גוש .10911

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בחלוקת שטחי הבניה
המותרים במגרשים השונים ,ללא שינוי בסך הבולל.
■ כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות ,תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר אישור תפנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מפורטת מס׳
ג ,"7679/שינוי לתבניות מס׳ ג 6847/וג.287/

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 11.7.1993ובילקוט הפרסומים  ,4144התשנ״ג ,עמי .3343
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה טבריה,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה5-־ ,196בדבר אישור ’תבנית מיתאר
מקומית מס׳ ג5/ו ,"88שינוי לתכנית מס׳ ג.851/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18170חלקה .66
עיקרי הוראות התבנית :א) ביצוע חניה תת־קרקעית
בשתי קומות תת־קרקעיות בקו בנין אפס; ב) שינוי קו בנין
מתחת למפלס מ־ 5מ׳ לאפס.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4342התשנ״ו ,עמי .269

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה,
ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים■
האמורים פתוחים לקהל■ .

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

מרחב תכנון מקומי נצרת

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה ברבר הפקדת תפנית מפורדת

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה( 1965-להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה נצרת ,מופקדת "תבנית מפורטת מס׳
ג."8125/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה( 1965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה 'הגליל המזרחי ,מופקדת
מפורטת מסי ג."8763/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת  -גוש
 ,16518ח״ח  ;43 ,35-34 ,29גוש  ,16519ח״ח  ;10-8 ,3-1גוש
 ,16520ח״ח .22-20

؛ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מטולה  -גוש
ו321ו ,ח״ח  7ו.24 ,

עיקרי הוראות התכנית :הרחבת בביש מס׳
להסדרת התנועה באזור.

120

התכנון
הועדה
הועדה
"תכנית

י עיקרי הוראות התבנית :הקמה ופיתוח של תחנת
תידלוק מדרגה ג ,,הכוללת שירותים להחזקת רכב ,מסעדה
ומשרדים.

בל המעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה ,של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳
508508־ .06המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית נצרת ,עירית נצרת ,נצרת ,16000 .טל׳

בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של■
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  7000ו ,טלי
508508־ .06המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הגליל המזרחי ,ת״ד  ,453גליל מזרחי,
טבריה ,טל׳ 722764־.06

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

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

573504־.06

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי
מרחב תכנון מקומי קרית שמונה!

הודעה בדבר אישור תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס׳ ג ,"8367/שינוי לתבניות ג 3651/ותרש״צ
.1/05/16

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית שמונה -
גוש  ,13133חלקה  ;1גוש  ,13136חלקות  ,16-12 ,10-1ח״ח
' ;43 ,41 ,29-24 ,20-17 ,11גוש  ,13137חלקות ,15 !12 ,11 ,8 ,7
 ,29-24 ,16ח״ח  ;43-39גוש  ,13145חלקות ,22 ,21 ,10 ,9 ,3
 ,27-24ח״ח  ;7-6.גוש  ,13196ח״ח .1

עיקרי הודאות התבנית :א) לקבוע אזורי מגורים ואופן
הבינוי בהם ,תוך התייחסות לזכויות משתכנים; ב) לייעד
שטחים ציבוריים פתוחים; ג) לייעד צירי תנועה להולבי רגל
ורכב; ר) לייעד שטחים למבני ציבור :ה) לתכנן חזית
מסחרית ברח׳ תל־חי ,תוך פתרון מערך התנועה והחניה'
ושילוב מבני המגורים הקיימים לאורך הציר; ו) חלוקה
מחדש למגרשים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ביום
 28.9.1994ובילקוט הפרסומים  ,4248התשנ״ה ,עמי .545

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית־
שמונה ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים

,4427

כי׳ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו ,ברבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס׳ ג6695/״ ,שינוי לתבנית מיתאר מס ,ג.704/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יבנאל  -גושים
 ;17370 ,17369 ,17368 ,17357 ,15443 ,15442חלקי גושים
,15439 ,15437 ,15436

,17367 ,17359 ,17358 ,17356 ,15441

.17371

עיקרי הוראות התבנית :קביעת יערים לשטחים
שצורפו בעקבות תכנון הכביש העוקף וכוונות תכנון של
המועצה המקומית והועדות המקומית גליל מזרחי והמחוזית
מחוז הצפון לתכנון ובנין ערים.
הורעה על הפקדת התכנית
הפרסומים ,3909 ,התשנ״א ,עמי .3334

פורסמה

בילקוט

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
המזרחי ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה( 1965-להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה

4109

המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה הגליל המרכזי ,מופקדת "תכנית
מיתאר מקומית מס׳ ג ,"7593/שינוי לתבנית מס׳ ג.7458/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמדה  -גוש
<
 ,18566ח״ח .100

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד מאזור מלאכה
ותעשיה זעירה לשטח לתחנת תדלוק ושירותי דרך  -תחנה
מטיפוס ב׳; ב) קביעת שטח לתחנת דלק; ג) קביעת שטח
למגרש למלאכה ותעשיה זעירה; ד) קביעת שטח לשם־פ.

ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז
העפון ,קדית הממשלה ,נערת עילית  7000ו ,טל׳
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
הגליל המרכזי ,שווקים (השוק העירוני) ,ת״ד ,24314 ,3220
טל' 919339־.04
508508־.06

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
דשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  ;17000טל׳
508508־ .06המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הגליל המרכזי ,שווקים (השוק העירוני),
ת״ד  ,24314 ,3220טל׳ 919339־.04

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירכא  -גוש
ח״ח .49.

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

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי משטח למתקנים
הנדסיים לאזור תעשיה א׳; ב) חלוקה מחרש של
המגרשים בשטח התכנית.

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

"תבנית מיתאר מקומית מס,
מס׳ ג ,5000/ג 4444/וג.7533/

ג,"8603/

שינוי לתכניות
,18886

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4332התשנ״ה ,עמ׳ .4770
מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

()2

הורעה ברבר הפקדת תכניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשכ״ה965-ו (להלן  -החוק /כי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה הגליל המרכזי ,מופקדות
אלה:
()1

"תבנית מפורטת מס׳
ג.6958/

ג,"7975/

()2

ג."8180/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חיבור ירכא ’לכביש
כרמיאל-מעלות  -גוש  ,18911ח״ח  ;50 ,45 ,42 ,4-1גוש
 ,18912ח״ח  ;60 ,51 ,50 ,48גוש  ,18913ח״ח  ;4-3 ,1גוש
 ,18919ח״ח  ;23 ,22גוש  ,18920ח״ח ;67-66 ,14-10 ,9-1
גוש  ,18924ח״ח  ;69 ,32-29גוש  ,18926ח״ח ;30 ,29-27
גוש  ,18938ח״ח .26 ,25 ,21 ,20 ,17 ,1
עיקרי הוראות התכנית :חיבור ירכא לכביש כרמיאל -
מעלות.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו

4110

עיקרי הוראות התכנית :א) ביטול חלק מדרך קיימת
והפיכתו למגורים א׳; ב) שינוי תוואי בביש מס׳ .1

הודעה על הפקדת התבנית ■פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4353התשנ״ו ,עמ׳ .615

שינוי לתכנית מס׳

עיקרי הוראות התבנית :שינוי יעוד משטח למגורים
לשטח לבניני ציבור.
"תבנית מפורטת מס׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סח׳נין  -גוש
 ,19290ח־ח .136 ,21 ,15

התכנון
הועדה
הועדה
תכניות

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :טמרה  -גוש
 ,18565ח״ח .30

"תבנית מיתאר מקומית מס׳
מס׳ ג 668/וג.6342/

ג,"8653/

שינוי לתכניות

()3

"תבנית מיתאר מקומית מס׳

ג."8627/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ג׳רירה  -מכר -
גוש  ,18542ח״ח .20

עיקרי הוראות התבנית :לשנות יעוד משטח חקלאי
לשטח לבניני ציבור (בית ספר תיכון) ולמרכז אזרחי.
הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4326התשנ״ה ,עמ׳ .4430
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
המרכזי ,ובל המעונין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הורעה כדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מס׳
ג ,"7900/שינוי לתכנית מס׳ ג.3836/

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ביר אל־מבסור -
גוש  ,12219ח״ח  ;75 ,21גוש  ,17648חלקות  ,22—21ח״ח

,2-1

.33 ,32 ,29-28 ,23 ,20 ,18-17 ,15-14 ,7-4

؛

עיקרי הוראות התבנית :א) ליער שטח מחקלאי לבית
ספר תיכון לספורט; ב) ליער שטח מאזור חקלאי למגורים
וחלוקתו למגרשי בניה.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט .הפרסומים
 ,4189התשג־ד ,עט.2005 ,

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
המרכוי ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הוראות בניה שונות המסדירות מגורים ,מבני ציבור ,מבני
משק ותעשיה; ה) קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי
ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים; ו) קביעת
תנאים ,הנחיות ושלבי פיתוח; ז) ביטול גושים וחלקות
קיימים והגדרת חלוקה מחדש.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5963התשנ״ב ,עם.1450 ,
התבנית האמורה 1נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,ובן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
העליון ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
I

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון '

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה( 1965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה הגליל העליון ,מופקדת •'תבנית
מפורטת מס ,ג8901/״.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קיבוץ דן  -גוש
 ,13234ח״ח .2

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי יעוד משטח חקלאי
לשטח חקלאי מיוחד ,התווית דרך ושטח ,פרטי פתוח; ב)
קביעת הוראות למתן היתרי בניה לבית אריזה.
כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן ؛כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה
מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  7000ו ,טלי
508508־ .06המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית הגליל העליון ,מועצה אזורית גליל עליון,
קרית שמונה  ,10200טל' 947372־.06

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

י הודעה ברבר אישור תפנית מיתאר מקומית
י נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור -תכנית מיתאר
מקומית מס ,ג ,"7852/שינוי לתבניות מס ,ג 7051/וג.5108/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יראון  -חלקי
גושים .14283 ,14282 ,14281 ,14280
עיקרי הוראות התבנית; א) תיחום שטח הפיתוח של
קיבוץ יראון; ב) קביעת יעדים ואזורים; ג) קביעת הוראות
פיתוח; ד) מחן היתרי בניה.

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4262התשנ״ה ,ענד .834
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל
העליון ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

.מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה965-ו (להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון ,מופקדת -תבנית
מיתאר מקומית מס ,ג ,-8094/שינוי לתבנית מס ,ג.4983/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נבעת אבני  -גוש
 ,15225ח-ח 8 ,105 ,99-98 ,96-95 ,92-88וו9-וו; גוש
חלקות ,18־  ,97-96 ,94 - 91 ,85 ,78 -50 ,23-22ח-ח ,19 ,17 ,3
 ;84 ,81 ,33 ,31 ,21גוש  ,15229חלקות — 70 ,67-59 ,66-52 ,48
 ,103 ,102 ,93ח״ח -68 ,58-57 ,51-49 ,47-45 ,43-35 ,31-29
 ;104 ,101 ,99 ,94 ,69גוש  ,15241חלקות ,56 ,25-23 ,14-6
ח״ח  ;54 ,51 ,50 ,29-26 ,22 ,20-17 ,15 ,4-2גוש ,15242
חלקות  ,95 ,87-86 ,49 ,44-24ח-ח ,23-21 ,19 ,18 ,16-14
,15228

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מפורטת מס,
."7299/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :משגב עם  -גוש
 ,14006ח״ח .40 - 38 ,54 ,51-50 ,27 - 24

עיקרי הוראות התבנית :א) תיחום שטח של קיבוץ׳
משגב עם; ב) קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים
שונים; ג) התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן; ד) קביעת

ילקוט הפרסומים

,4427

כה בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

.94 ,91 ,85 ,65-62 ,59-58 ,52 ,48-45

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת אזורים ועתודות
קרקע לשימושים השונים בתחום התבנית ,בולל פרצלציה
בתבנית המפורטת; ב) שינוי ביעודי קרקע משטח חקלאי
לאזור מגורים א' וציבורי פתוח; ג) שינוי משטח לבניני

4111

ציבור ,מרכז עסקים ושצ״פ למרכז עסקים; ד) התווית רשת
דרבים למיניהן וסיווגן; ה) שינויים בהגדרות ובזכויות בניה;
ו) שינויים במספור מגרשים וחלוקתם; ז) קביעת הוראות
טיפול בשטחים פתוחים והסדרת השימוש בשטחים
ציבוריים אחרים; ח) קביעת תנאים ,הנחיות ושלבי פיתוח.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעור משמורת נוף
לשטח אכסון ב׳ בתחומי גן לאומי מוכרז; ב) קביעת גבולות
והוראות לאזור אכסון ב ;,ג) קביעת בינוי באזור אכסון ב ;,ד)
קביעת הוראות בגין הריסה ושימור בניינים; ה) קביעת
הוראות לגבי אופן השימוש באזור נופש חופי.

בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום ,פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17000טלי 508508־ .06המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית הגליל התחתון ,מועצה
אזורית גליל תחתון  ,14101טל' 766785־.06

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 15.11.1995ובילקוט הפרסומים  ,4365התשנ״ו ,עט׳ .1046
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הצפון ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק
הירדן ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ח ,בתמוז התשנ״ו

(25

יגאל שתר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הצפון

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

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הורעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק
והבניה ,התשב״ה965-ו (להלן  -החוק) ,בי במשרדי
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,ובמשרדי
המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים ,מופקדת
מיתאר מקומית מס ,ג ,"9025/שינוי לתבנית מס' ג.5942/

התכנון
הועדה
הועדה
•תכנית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו (להלן  -החוק) ,כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים ,מופקדות תכניות
מפורטות מקומיות אלה:
()1

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי יעוד מאזור חקלאי
לאזור מגורים א'; ב) התווית דרבים וחלוקה למגרשים.
בל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת
עילית  ,17000טל' 508508־ .06המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית מבוא העמקים ,דחי
כרמל  ,20/5נצרת עילית  ,17000טל' 578887־.06

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

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס' ג."8592/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כדי דשא  -גוש
 ,15661חלקות .45 ,22

•תכנית מס'

מק/יז,"02/3364/

שינוי לתבנית ת־מ

.3364

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מנשיה זבדה -
גוש  ,17479חלקה .37

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר בנא  -גוש
 ,17403ח־ח .51-50 ,8-6

4112

ביוני

)1996

עיקרי הוראות התכנית :בניית בנין עזר בשטח
בגובה  3מ /במרווח .0
()2

״תבנית מס,

מק/יז,"01/6873/

13

שינוי לתכניות מס,

מ־ר,
.6873

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אלון גליל  -גוש
 ,17579ח־ח  ,12מגרש .54
עיקרי הוראות התכנית :שינוי מרווח אחורי בכיוון צפון
מערב ,כמסומן בתשריט ,והסדרת מקום חניה ליחידת
מגורים נוספת.

כל המעוניין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל המעונין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע״י
.תכנית ,וכן בל הזכאי לבך עפ״י סעיף  100.לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת מבין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,ד־נ יזרעאל  ,19315טל' 520136־591588 ,06־.06
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
יזרעאלים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,טל' 591588־.06

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם.כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ג' בתמוז התשנ״ו

(20

ביוני )1996
מולה כהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה יזרעאלים

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה פדפר הפקדת תפנית המהווה .שינוי תפנית
מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובניה מבוא העמקים מופקדת תכנית המהווה שינוי
תבנית מפורטת הנקראת" :תבנית מס ,ג/מע003/6659/־ ,שינוי
לתכנית מס ,ג.6659/
השטחים הכלולים בתכנית.ומקומם :רמת.ישי  -גוש
81ווו ,חלקות .17-23 ,8

עיקרי הוראות התבנית :שינוי הוראות בדבר גובה
המבנים.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה
מבוא העמקים ,נצרת עלית ,טל' 468585־ .06המתנגד ימציא
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית מבוא העמקים,
רח׳ כרמל  ,20/5נצרת עלית  ,17000טלי 468585־.06
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חי בתמוז התשנ״ו

(25

ביוני

)1996

גיאק לאדרו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,שר• הנשיאים ,ת״ר
באר־שבע  ,84100טל' 296414־ .07המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית באר־שבע ,ת״ד ,15
באר־שבע  ,84100טל463666 ,־.07
,68

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

'

מרחב תכנון מקומי מצפה דמון

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור '־תכנית מפורטת מס,
י
4/114/03/27־ ,שינוי לתבנית מסי .2/114/03/27

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מצפה דמון  -גוש
 ,39590חלקה  ,29ח־ח ( 61בהסדר) (מגרש  113וחלק מכביש
מס׳ .)12
עיקרי הוראות התבנית :הגדרת שטח למלונאות ,על
ירי שינוי כיעורי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4381התשנ״ו ,עט׳ .1647

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה
רמון ,ובל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת חובב

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

מחה הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדפר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו (להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה באר שבע ,מופקדת "תבנית מפורטת
מסי 61/117/03/5״ ,שינוי לתכניות מס/5 ,במ6/ו ו־/5במ6/ו/
.2

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,שבונה
י״א ,רח׳ שאול המלך ,מגרש מס - 900 ,גוש  ,38061ח״ח
.1

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
אזור משולב מגורים ומסחר ,על ידי שינויים ביעודי הקרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעונין רשאי ׳לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרס תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו (להלן  -החוק) ,בי במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום. ,ובמשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה' רמת חובב ,מופקרת ־תבנית מפורטת
מסי 20/110/03/19״ ,שינוי לתבניות מם׳ 17/110/02/11
ו־.5/110/03/11

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת־חובב  -גוש
 ,100177/1מגרשים .33 ,149
עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת איחוד מגרשים
באזור חתעשיה; ב) זכויות והוראות בניה.

כל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף'00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרד* הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז הדרום ,שד -הנשיאים ,ת־ד ,68
באר־שבע  ,84100טל' 296414־ .07המתנגד ימציא העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית רמת חובב ,ת־ר ,360
באר־שבע  ,84102טל' 277897־.07

4113

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

(ו) ״תכנית מפורטת מס'
.00 ,12 ,20 ,27/104

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשקלון ,שכונת
ברנע ,רח׳ צבי סגל  -גוש  ,1937חלקה  ,161ח־ח ,409

מרחב תכנון מקומי רמת ■חובב

.395

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס׳ 19/110/02/19״ ,שינוי לתכניות מס׳ /110/02/11
 12ו־.9/110/02/11

/4מק,"2002/

שינוי לתבנית

/03/4

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בקו בנין לצורך הסדרת
מצב קיים בבית מגורים.
()2

״תבנית מפורטת מס׳
/4במ23/ו.

/4מק2000/״,

שינוי לתכנית מס׳

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת חובב  -גוש
 ,100177/1חלקות .182-183

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשקלון ,שכונת
״סיטי אשקלון״ ,רחוב בית אל  -גוש  ,1948ח״ח ,7-12
 ,57-58מגרש .8A

עיקרי הוראות התבנית :הקמת אזור תעשיה לטיפול
בפסולת רעילה ומשרפה ,על ירי שינויים כיעורי הקרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי מיקום זבות מעבר
לציבור; ב) תוספת של  10%ממספר יח־ד המותרות.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעתונות ביום
 22.2.1996ובילקוט הפרסומים  ,4392התשנ״ו ,עמי .2365

()3

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת
חובב ,ובל המעונין רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,בובב
הצפון ,רחוב הרמב־ם  -גוש  ,1201ח״ח  ,42מגרש
.117

עיקרי הוראות התבנית :שינוי בקו בנין קדמי במגרש
המיועד למגורים.

מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

"תבנית מפורטת מס׳
לתבנית מס׳ /4במ05/ו.

מק/4/במ05/ו,"1000/

שינוי

()4

״תבנית מס׳

/4מק,"2004/

שינוי לתבנית מס׳ /02/4וסו/

.00

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ז ,בדבר אישור "תכנית מפורטת מס׳
13/139/03/10״ ,שינוי לתבנית מפורטת מס׳  39/03/10ו.5/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון  -גוש
 ,1201ח״ח  :45 ,43 ,39-37 ,17גוש  ,1200ח״ח ,73 ,69 ,64
 ;77-75גוש  98ו ו ,ח״ח ,69 ,67-64 ,61 ,56 ,55 ,51 ,49 ,48
 ;75-72גוש  ,1197ח״ח .98 ,97 ,84 ,80-77

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין בוקק  -גוש
 ,100145מגרש .3.4.3
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת זכויות הבניה ,אחוזי
בניה ומספר קומות.

עיקהי הוראות התכנית :הרחבת .בביש מיתארי ראשי
מס׳  6ע״י שינוי קטע חקלאי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות ובילקוט
הפרסומים  ,4392התשנ״ו ,עמ׳ .2367

כל המעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל המעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,ובן כל הזכאי לכך עפ״י סעיף ססו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי ׳הועדה
המקומית לתכנון ובניה -אשקלון ,ת״ד  ,9001אשקלון ,78190
.טל׳ 770111־ .07המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ■ובניה מחוז הדרום ,רח׳ הנשיאים,
ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל׳ .07 —296414

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
הדרום ,וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר-
רמת־נגב-ערבה ,ובל המעונין דשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ב׳ בתמוז התשנ״ו

(19

ביוני

)1996

שלום דניגו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ובניה מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקרת תבניות מפורטות

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
0׳

בתמוז התשנ״ו

(26

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו (להלן  -החוק /כי במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה אשקלון מופקדות תבניות אלה:

4114

ביוני

)1996

בני וקנין
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה אשקלון

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

תיק ו/82שנ״ו

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת

בענין ירושת המנוחה רות שפירו ,שנפטרה ביום י־ג
בסיון התשנ״ו (,)31.5.1996

נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית מלאכי מופקרת "תוכנית מפורטת מס,
؛
/18מק2001/״ ,שינוי לתכנית מסי /18במ.2/22/

המבקשים :בניה.
תיק /824שנ״ו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית מלאכי ,שב'  ,י בעני[ ירושת המנוח אלברט חלוואני ,שנפטר ביום י״ז
בסיון התשנ״ו (,)4.6.1996
גן שמואל  -גוש 1ו ,3חלקה .91
המבקשים :אשתו ובניו.
עיקרי הוראות התבנית :העברת זכויות ׳בניה משטחי ؛

שירות לשטח עיקרי מבלי לשגות את סך השטח הכולל
המותר לבניה.
בל מעונין רשאי לעיין בתבנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעונין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה 'המאוחרת בין הפרסומים בעתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובניה קרית מלאכי ,מרכז מסחרי ,טל׳
8580159־.08

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בבתב ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת .את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב ,בתמוז התשנ״ו

(19

ביוני

תיק /827שנ״ו

בענין ירושת המנוח דור אבודרהם. ,שנפטר ביום כ״ו
׳באדר התשנ״ו (,)17.3.1996
؛

המבקשים :בניו ,בתו ,נכדיו ונכדתו.
שלמה דירי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת

הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
י

)1996

משה שמעון שימי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ובניה קרית מלאכי

תיק /799שנ״ו

בענין ירושת המנוחה מרי טסי ,שנפטרה ביום ר בניסן
התשנ״ו,
המבקשים :בעלה ובניה.

תיק /798טונ״ו

הודעות בתי הדין הרבניים

בענין ירושת המנוח יצחק מוטיעי ,שנפטר ביום י-ז
בטבת התשנ״ו (,)9.1.1996
המבקשים :אשתו ,בניו ובתו.

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

הודעות
■ להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

תיק וו/8שנ״ו

בענין ירושת המנוחה מרי לולה קאופמן ,שנפטרה ביום
טח בכסלו התשנ״ו (,)9.12.1995

המבקשים :בנה ובתה.
תיק 3ו/8שנ־ו

תיק /814שנ״ו

בענין ירושת המנוחה מסעודה יהודה ,שנפטרה ביום
כ״ג בחשון התשנ״ג (,)19.11.1992

בענין ירושת המנוחה רחל גוטמן ,שנפטרה ביום י״ט
בסיון התשנ״ו (,)6.6.1996
המבקשות :בנותיה.

המבקשות :בנותיה.

• תיק /814שנ־ו

תיק /818שנ״ו

בענין ירושת המנוח דניאל שמואל טייכר ,שנפטר ביום
י״ב בסיון התשנ״ו (,)30.5.1996

המבקשות :בנותיו.

המבקשים :אשתו ,בנו ובנותיו.

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

בענין ירושת המנוח מרדכי גוטמן ,שנפטר ביום ט״ו
בכסלו התשנ״ו (X8.12.1995

14.7.3996

,
שלמה דירי ,המזכיר הראשי

4115

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין אגורות שנרשמו:
()1

השם :מתיישבי שורשים  -אגורה שיתופית להתישבות
קהילתית בע״מ.
מס ,האגורה.57-003371-2 :
המען :ד״נ משגב .20164
תאריך הרישום.18.6.1996 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :ישוב קהילתי בפרי.

()2

השם :מתיישבי בפר ורבורג  -אגורה מוניציפלית
שיתופית בע״מ.
מס' האגורה.57-003372-0 :
המען :דואר קרית מלאכי .70998
תאריך הרישום.18.6.1996 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :ישוב קהילתי בפרי..

()3

 -אגודה שיתופית

השם :שדמות הנוער הציוני
חקלאית בע״מ.
מס׳ האגורה.57-003373-8 :
המען :רה׳ המלך גיורג׳  ,48תל־אביב.
תאריך הרישום.18.6.1996 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :אגורה חקלאית כללית.

א' בתמוז התשנ״ו

(18

ביוני

)1996

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס האגודות
השיתופיות
אני מוריע בזה ,שלאחר שלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו ימחק שמה של האגודה שלהלן מפנקס רישום
האגודות השיתופיות ,והאגודה תבוטל ,אלא אם כן יראו לי
תוך המועד הנ״ל סיבות המחייבות אחרת:

שם האגודה :מעלה זיון אגודה חקלאית שיתופית בע״מ,
מס׳ האגודה.57-003041-1 :
כ״ג בסיון התשנ״ו

הודעה

()1

השם :תאלית ורדה  -אגודה שיתופית חקלאית
בעיט.
ימס׳ האגודה.57—003369—6 :
המען :בוקעתא ,רמת הגולן .12437
תאריך הרישום.12.6.1996 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :אספקת מים.

()2

השם :ייזום ופיתוח בארות יצחק  -אגורה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס ,האגורה.57-003370-4 :
המען :קיבוץ בארות יצחק .60905
תאריך הרישום.17.6.1996 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משנה :אגורה חקלאית כללית.

ל׳ בסיון התשנ״ו

(17

ביוני

)1996

בדבר

מחיקה
השיתופיות

()1

שם האגורה :א.ש.ד - .אגודה שיתופית לאספקה
ושרותים דנטליים בע'מ .י
מס ,האגודה.57-002292-1 :
י*פ  ,4394התשנ״ו ,עבר .2444

()2

שם האגודה :נופית  -ישוב קהילתי בפרי
בע*מ.
מס׳ האגודה.57-002825-8 :
י'פ  ,4313התשנ־ו ,עבר .3732

()3

שם האגודה :קיבוץ יעלון.
מס׳ האגודה.57-002883-7 :
י״פ  ,4266התשנ״ד ,עבר .973

()4

שם האגודה :בפר אדומים ב׳  -אגודה שיתופית
חקלאית להתישבות קהילתית בע-מ.
מס׳ האגורה.57-003000-7 :
י*פ  ,4392התשנ״ו ,עבר .2370

()5

שם האגודה :אחוזת מודיעין אגורה שיתופית חקלאית
להתיישבות קהילתית של פא״י בע׳־מ• .
מס׳ האגודה.57-003085-8 :
י״פ  ,4394התשניו ,עט׳ .2444

()6

שם האגודה :רעות בית ספר לאומנויות ומוסיקה
ברחובות אגורה שיתופית בע״ט.
מס׳ האגודה.57-003098-1 :
י״פ  ,4400התשנ״ו ,עבד .2801

ל׳ בסיון התשנ״ו

(17

ביוני

()1983

)1996

אורי זליגמן
רשם האגורות השיתופיות

4116

מפנקס

האגודות

הואיל ובדבר האגודות השיתופיות הנקובות להלן,
פורסמה בתאריך ובמקום המפורט לעידן ,הודעה ששמן
יימחק אם תוך שלושה חודשים מיום הפרסום לא יראו לי
סיבות שלא לעשות כן ,אני מודיע בי מאתר שלא הובאו
בפני בל סיבות באמור ,נמחק שמן מפנקס האגורות
השיתופיות ,בתנאי שהתחייבותו של בל מנהל ,מנהל עסקים
וחבר באגודה ,במקום שהיא קיימת ,תמשיך ותוסיף להיות
לח תוקף באילו האגודה לא בוטלה:

הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין אגודות שנרשמו:

10(.

אודי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות .

י

אורי זליגמן.
רשם האגודות י השיתופיות

ביוני

)1996

אורי זליגמן
רשם האגורות השיתופיות

ילקוט הפרסומים

,4427

ב״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

בקשות לפירוק חברית על ידי בית המשפט

בפיה המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
I

תיק אזרחי

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

222/96

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת אירם בח אבטחה מס׳

1

בע״מ,

והמבקשים :זכריה צוברי ואחי ,ע״י ב״ב עו״ר רפאל
פרקש ,מרח׳ ז׳בוטינסקי  ,33רמת־גן.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26במאי  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני ؛בית המשפט
היושב בדין ביום  18בנובמבר  1996בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או .באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה:

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ׳־ל לא יאוחר משעה
 17.00ביום  13בנובמבר .1996
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רפאל פרקש ,עו״ר
בא־כוח המבקשים

בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

47/96

התשמ־ג,1983-

ובענין פירוק חברת מרכז תעשייתי מיכאל בע׳׳מ,
והמבקש :יוסף תאברי ,ע״י ב״ב עו־ד מועין ח׳ורי ואח/
ממרכז הבשורה המסחרי ,ת״ד  ,272נצרת ,טל׳ 579893־,06
פקס551404 ,־.06

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  9בינואר  1996הוגשה
؛
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב בדין ביום  9באוקטובר  1996בשעה .08.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו .בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע ׳בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הג״ל לא יאוחר מיום 30
בספטמבר .1996

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מועין ח׳ורי ,עו״ד
בא־כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו
תיק אזרחי

בענין פקודת החברות [נוסח חדש],

178/96

התשמ״ג,1983-

ובענין פירוק חברת בנימין מירצקי חברה להשקעות
ובנין בע״מ,

והמבקשים .1 :יעקב רייבר;  .2פנינה רייבר;  )3רבקה
אייבן ,ע־י ב״ב עו״ד שמואל בר־לב ,מרח׳ צייטלין  ,25תל־
אביב  ,64955טל׳ 2ס01ו69־ ,03פקס׳ 6964059־.03

נמסרת בזה הודעה ,בי ביום  29באפריל  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בתל־אביב לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפגי בית המשפט
היושב בדין ביום  23באוקטובר  1996בשעה .08.30

כל נושה■ או משתתף של החברה האמורה הרוצה .
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקשים הורעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה
 13.00ביום  22באוקטובר .1996
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

שמואל .בר־לב ,עו״ד
בא־בוח המבקשים

ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

תיק אזרחי 3/95ו5ו
בענין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג983-ו,
ובענין פירוק חברת קייטרינג אביטן בע״מ,
והמבקש :דוד אביטן ,ע״י ב״ב עו־ד אלישע בהן ,מרח,
הפלמ״ח  ,75באר־שבע 2ו.842

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8באוקטובר  1995הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
היושב ברין ביום  19בספטמבר  1996בשעה .11.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הורעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום  12בספטמבר .1996

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלישע בחן ,עו״ד
בא־בוח המבקש

4117

גבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

בכית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי
בענין פקודת החברות [נוסח חרש],

1511/96

התשמ־ג,1983-

זנו פירוק ומועד אסיפות גושים ומשתתפים
פח ,3556/ת״א
שם החברה :א.ב .״מור* מוסך שרות בע־מ  -בפירוק.
מס־ החברה :ח״פ .51—163977—5
מען משרדה הרשום :אופיר  ,8היפה.
תאריך הגשת הבקשה.28.3.1996 :
תאריך מתן עו פירוק.23.6.1996 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :ה׳ באלול
התשנ״ו ( ,)20.8.1996במשרד הכונס הרשמי ,רח־ חסן
שוקרי  ,2חיפה; נושים בשעה  ;11.00משתתפים בשעה
34/96

ובענין פירוק חברת הרלט משאבות ועפר בע״מ,
והמבקש :חיים ביטון ,ע״י ב״ב עדד מנחם חכמון ו/או
ירון שחר ,מרח׳ אברהם אבינו  ,24/7באר־שבע  ,84558טלי
492011־ ,07פקס׳ 492902־.07

נמסרת בזה הורעה ,כי ביום  27בפברואר  1996הוגשה
בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר־שבע לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,ובי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט
י
היושב ברין ביום  17באוקטובר  1996בשעה .11.30
בל נושה או משתתף של החברה האמורה הרועה
לתמוך במתן עו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי
להופיע בשעת הבירור ,אם בעעמו או באמעעות עורך הרין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רעונו זה.

.11.30

הודעה על הכרזת פשיטת רגל
פר9185/
שם החייב■ומענו :חיורי סמיר ,ת׳ז
,
נערת.
בית המשפט המחוזי :נערת ,ת״א .61/94
תאריך עו כינוס :ד ,בשבט התשנ״ו (.)25.1.1996
תאריך מתן עו פשיטת רגל :ב׳ בתמוז התשנ״ו (.)19.6.1996

,56898885

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר.
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 20.00
ביום  10באוקטובר .1996
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ח׳ בתמוז התשנ״ו

(25

ביוני

)1996

לבגה בר-עוז
סגן הכונס הרשמי

ידון שחד ,עו״ד
בא־כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנערת

הודעות מאה הכונס הרשמי

זנווי פירוק ומועד אסיפות גושים ומשתתפים

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר3497/
שם החייב ומענו :ווילף אהרון ,ת״ז
 ,14ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת״א .140/96
תאריך הגשת הבקשה :גי בסיון התשנ״ו (.)21.5.1996
תאריך מתן עו כינוס :יי בסיון התשג־ו (.)28.5.1996
היום והמקום לאסיפה ראשונה :זי בכסלו התשנ״ז
( ,)18.11.1996בשעה  ,09.00במשרדי הכונס הרשמי ,רה׳
x
בית הדפוס  ,11ירושלים.
,50964386

חיים ויטאל

פר3498/
שם החייב ומענו :שאג דוד ,ת״ז
ירושלים.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת״א .141/96
תאריך הגשת הבקשה :גי בסיון התשנ״ו (.)21.5.1996
תאריך מתן עו כינוס :יי בסיון התשנ״ו (.)28.5.1996
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ד בכסלו החשנ״ז
( ,)18.11.1996בשעה  ,09.00במשרדי הכונס הרשמי ,רח׳
בית הדפוס  ,11ירושלים.

,169524

ד בתמוז התשניו

(24

פח ,3558/ת״א
שם החברה :ד.ר.נ.ת ניהול בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח־פ 2־.51-116497
מען משרדה הרשום :רה ,הולנד  ,19עפולה.
תאריך הגשת הבקשה.27.9.1995 :
תאריך מתן עו פירוק.20.6.1996 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :י״ב באלול
התשנ״ו ( ,)27.8.1996במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקדי  ,2חיפה; נושים בשעה  ;10.30משתתפים בשעה
29/95

זגוגי כינוס ואסיפה ראשונה

ביוני

דחי זרחי

)1996

,11

.11.00

פח ,3557/ת״א 37/95
שם החברה :חזרה לאושר בע״מ  -בפירוק.
מס ,החברה :ח״פ 4־130807־.51
מען משרדה הרשום :רח׳ שפרינעק  ,166עפת.
תאריך הגשת הבקשה.18.12.1995 :
תאריך מתן עו פירוק.11.6.1996 :
מועדי האסיפות הראשונות ,השעה והמקום :י' באלול
התשנ״ו ( ,)25.8.1996במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה; נושים בשעה  ;09.00משתתפים בשעה
.09.30

י' בתמוז התשנ-ו

(27

ביוני

)1996

ש׳ אקסנהנדלר
סגן הכונס הרשמי

4118

רח׳

,24 506

לבגה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי
ילקוט הפרסומים

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

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

בבית המשפט המחוזי בבאר־שבע

צו כינוס נכסים
פר ,6498/פר ,6499/מס• 65/96
שמות החייבים ,תיאורם ומענם :גנות מיכאל,
 ,065546780נהג משאית; גנות גילה ,ת״ז ,063142558
זבנית  -מושב אשלים  07ו ,ד*נ חלוצה.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,בת״א  538/96ו (פר/
 ;)6498בת”א ( 1539/96פר.)6499/
תאריך הגשת הבקשה :ב״ז באייר התשנ׳ו (.)16.5.1996
בקשת חייב או נושה :בקשת חייבים.
תאריך צו כינוס נכסים :ז׳ בתמוז התשג־ו (.)24.6.1996
תאריך האסיפה הראשונה ,השעה והמקום :י״א באלול
התשנ״ו ( 996ו /26.8.בשעה  0.00ו ,במשרד הכונס הרשמי,
שד' שז״ר  ,33בית גועם ,באר־שבע.

דידה

61/1

בגוש

ת־ז

(בפירוק מרצון)
)n״(51*037323*6 B

תודעה על אסיפת כללית סופית
ניחנת בזה הודעה ,שהאסיפה הכללית הסופית של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,18.8.1996במשרד רו״ח רודנסקי,
חליפי ,מאירי ושית /שד ,רוטשילד  ,26תל־אביב ,בשעה
 09.30בבוקר ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרקים המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי ההברה ,ובדי
לשמוע י ביאורים נוספים מאת המפרקים ולהחליט כיצר
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרקים.

אריאל יפו
המפרקים

צו הפטר מהליכי כינוס הנכסים ופשיטת הרגל
פר ,5736/מסי 63/96
שם החייב ,תיאורו ומענו :אבו ג׳ועד עלי ,ת״ז
שביר ,שבי  5בית  ,40בפר ערוער.
בית המשפט המחוזי של :באר־שבע ,ת־א ( 850/89פר/

6598

רמת השרון בע״מ

מיכאל יפו

,052455516

.)5736

תאריך מתן צו כינוס נכסים והכרזת פשיטת רגל :ט -בחשון
התשנ״א (.)28.10.1990
תאריך מתן צו התפטר מהליכי הכינוס ופשיטת הרגל :י-ז
בסיון התשנ״ו (.)4.6.1996
ט ,בתמוז התשנ״ו

(26

ביוני

)1996

ש ,אנקור־שגיד
סגן הכונס הרשמי

י

הודעות מאת בנק ישראל

בית קוזלוב בע״מ
(ח״פ

6־021402־)51

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזאת הורעה ,בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנוערה ונתכנסה בהלכה ביום ,18.6.1996
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ישראל י ר' קוזלוב ,מרח' יפה נוף  ,37חיפה ,במפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיהן ,תוך  14יום מיום קבלת
החלטת הפירוק למפרק לפי המען הנ״ל.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש תביעותיו באמור
.תוך המועד הג״ל  -לא ייענה.

דין וחשבון שבועי

ישראל ד ,קוזלוב ,המפרק

לפי חוק בנק ישראל ,התשי״ד934-ו
לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי׳'954-1ו’,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים לעומתו בסיום העבודה ביום ב■ בתמוז התשנ״ו
( 9ו ביוני  996ו):
בשקלים חדשים
א.

סך בל המטבע במחזור
ביום  19ביוני 1996

8,613,402,551.20

ב.

היתרה ביום

ג.

העליה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

-18,443,332.20

ד.

הנכסים ביתרות מטבע חוץ וזהב

8,613,402351.20

12

בתמוז התשנ״ו

ב,

’

ביוני

(19

סייח התשי״ד ,עט׳

ילקוט הפרסומים

1996

8,631,845,883.40

ביוני )1996
שלמה סירקיס
משנה למנהל מחלקת המטבע

.192

,4427

כ״ז בתמוז התשנ״ו,

דולקת

68

(ח״פ

בגוש

3939

בע״מ

0405541*1־)51

הודעה כרכר פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזאת הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום
 ,30.5.1996נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אהרון גיל (גוליברורה) ,מרח ,רוטשילד ,69
ראשון־לציון ,במפרק החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,תוך  21יום מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
תוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אהרון גיל (גוליברודה) ,המפרק

14.7.1996

4119

מבני גזית פ.מ.

88

בע״מ

וסטה אולטרה סאונד סיסטמס
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על אסיפה סופית

הורעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  558לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג ,1985-שהאסיפה הכללית
האחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום ,24.9.1996
בשעה  ,09.50במשרד עו״ר דב ברזלי ,רח׳ הרברט סמואל ,66
חררה ,לשם הגשת דו־ח סופי של המפרק המראה כיצר
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מהמפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים.
ובניירות של החברה ושל המפרק.

ניתנת בזאת הודעה ,לסי סעיף  558לפקודת החברות
[נוסה הדש] ,התשמ'ג ,1985-על אסיפה כללית סופית של
החברה ,שתיערך ביום  15.9.3996במשרדו של מפרק החברה
עו־ד אמיר ברגר ,ברח' השופטים  ,51חל־אביב.

אמיר ברגר ,עו־ד ,המפרק

אשניר ניהול פרוייקטים ב$7״מ
הודעה על אסיפה סופית

חיים מורן ,המפרק

 .ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  558לפקודת
החברות [נוסח חדש]; התשמ״ג985-ו ,שהאסיפה הכללית
האחרונה של החברים (או הנושים) של החברה הנ״ל תתכנס
ביום  ,1.9.1996בשעה  0.00ו ,במשרד עו״ד  '0חיים ,רח׳ הרצל
 ,58רמת־גן ,לשם הגשת רו״ח סופי של המפרק המראה כיצד
התנהל פירוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ,וכדי
לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

מבני גזית חברה לבנין ולפיתוח בע״מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  .558לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג985-ו ,שהאסיפה הכללית
האחרונה של חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום ,24.9.1996
בשעה  ,09.00במשרד עו״ד דב ברזלי ,רח ،הרברט סמואל ,66
חררה ,לשם הגשת דו*ח סופי של המפרק המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,ובדי לשמוע
ביאורים נוספים מהמפרק ולהחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה ושל המפרק.
חיים מורן ,המפרק

משק פרומה בע״מ
(בפירוק מרצון)

-

אדיה שקד ,המפרק

תיקון טעויות דפוס
בהודעה ברבר שינויים בסכום שבר עבודה שיש לו דין
קדימה ,לפי פקודת החברות [נוסח חרש] ,התשמ*ג985-ו,
שפורסמה בילקוט הפרסומים 5ו ,44התשנ״ו ,עמי ,5446
במקום ״מיום ח■ בטבת התשנ״ו ( 1במאי )1996״ צריך להיות
•מיום ח' בטבת התשנ״ו ( 1בינואר .-)1996
(חמ )5-149

הורעה על אסיפה סופית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף
החברות [נוסח חדש] ,התשמ״ג985-ו ,בי ביום
בשעה  ,16.50תיערך אסיפה סופית של בעלי מניות
החברה.
558

לפקודת

,18.9.1996

האסיפה תתקיים במשרדי עוה״ד עמית ,פולק ,מטלון
ושות׳ ,ברח ,יגאל אלון  12ו פינת דרך השלום ,קומה  ,5תל־
אביב.
מריס מרסה ,המפרקת

4120

המחיר

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצרבי ציבור) ,1945 ,במרחב תכנון מקומי השומרון .לענין
תכנית מס ,ש ,584/שפורסמה בילקוט הפרסומים ,4556
התשג־ו ,עמי  ,685במקום •תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית פררס־חנה-כרבור מיום פרסום
הורעה זו ברשומות• צ׳ל •תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה המקומית בנימינה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות*.
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,4427

כ־ז בתמוז התשנ״ו,

14.7.1996

סודר בסדר־צילום והודפס במדפיס הממשלתי ,ירושלים

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום וכשעה המצוינים .
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.

על החתום
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משרד המשפטים (התימה מוסדית).
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