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י"א בתשרי התשע"ג ( 27בספטמבר )2012
(חמ )3-1238
יוסף חיים שפירא
		
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
		

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום
תמ"מ  - 72 /14 /4אתרים לכריית חרסית וחומרי
גלם נלווים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי ועדת המשנה
לנושאים תכנוניים עקרוניים ,בתוקף הסמכות שאצלה לה
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף (6א)( )3לחוק,
דנה בתכנית בישיבתה מס'  463מיום י' בתמוז התשע"א (12
ביולי  )2011והחליטה על אישור שינוי מס'  72לתכנית מיתאר
מחוזית ,מחוז הדרום ,תמ"מ  :14 /4אתרים לכריית חרסית
וחומרי גלם נלווים.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפי סעיף (6א)( )3לחוק ,דנה
בתכנית בישיבתה מס'  487מיום ח' בסיוון התשע"ב ( 29במאי
 )2012והחליטה על אישורה של תכנית מיתאר מחוזית מס' /4
 /2 /40 /14א ,שינוי מס'  /2 /40א לתכנית המיתאר המחוזית,
מחוז דרום ,תמ"מ  - 14 /4מבנים יבילים ארעיים לשירותים
חיוניים  -שינויים בהוראות ובנספח א'.
תכנית מיתאר מחוזית מס'  2 /40 /14 /4הופקדה בהתאם
לסעיף  88לחוק;
הודעה על הפקדתה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6249
עמ'  ,4692מיום י' בסיוון התשע"א ( 12ביוני  )2011הודעה לפי
סעיף (106ב) לחוק ביחס לתכנית פורסמה בעיתונות בתאריך כ'
בחשוון התשע"ב ( 17בנובמבר .)2011
התכנית האמורה בגרסתה כפי שאושרה ,נמצאת בארכיב
לשכת התכנון המחוזית ,מחוז דרום ,רח' התקווה  ,4קריית
הממשלה ,באר שבע ,טל'  ,08-6263791ובארכיב מינהל התכנון,
משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים ,בטל'
 ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד
הפנים ,בטל'  ,03-9298115בימים א'-ה' בשעות . 16:00 - 9:00

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6085עמ'
 ,2901מיום כ"ט באייר תש"ע ( 13במאי .)2010

מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :תכנון ובנייה > מידע גאוגרפי
(בעמוד השער).

התכנית האמורה ,בצורה שבה היא אושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית ,מחוז הדרום ,רח' התקוה ,4
קריית הממשלה ,באר שבע ,טל'  08-6263791ובארכיב מינהל
התכנון ,משרד הפנים ,רח' קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים,
בטל'  ,02-6701556/646וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא
תשלום ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
ובתיאום מראש.

י"ט באב התשע"ב ( 7באוגוסט )2012
(חמ )3-697
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד הפנים
		
יושב ראש המועצה הארצית
		
לתכנון ולבנייה
		

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית ,במרכז המידע הגיאוגרפי -תכנוני של משרד
הפנים ,בטלפון ,03-9298115 :בימים א'-ה' בשעות . 16:00 - 9:00
מידע נוסף  -באתר האינטרנט של משרד הפניםwww. :
 moin.gov.ilתחת הכותרת :תכנון ובנייה > מידע גאוגרפי
(בעמוד השער).
י"ט באב התשע"ב ( 7באוגוסט )2012
(חמ )3-697
עמרם קלעג'י
			
המנהל הכללי של משרד הפנים
		
יושב ראש המועצה הארצית
		
לתכנון ולבנייה
		
___________
  1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז הדרום
תמ"מ  /2 /40 /14 /4א  -מבנים יבילים ארעיים
לשירותים חיוניים ,שינויים בהוראות ובנספח א'
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי ועדת המשנה
לנושאים תכנוניים עקרוניים ,בתוקף הסמכות שאצלה לה
___________
  1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

240

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת מוצג
וידאו כראיה
לפי תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 173א(ב) לתקנות סדר הדין
האזרחי ,התשמ"ד ,11984-אני מורה כי בעל דין המבקש להציג
כראיה לפני בית המשפט מוצג וידאו ,יגישו באחד הפורמטים
האלה:
(;DiviX )1
(;MPEG4 )2
(.AVI )3
כ"ב באלול התשע"ב ( 9בספטמבר )2012
(חמ )3-4536
מיכאל שפיצר
			
מנהל בתי המשפט
___________
  1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2220התשע"ב ,עמ'  1648ועמ' .1672

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד ,11964-בהתאם לסעיף
___________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התשנ"ט ,עמ'  ;147י"פ התשע"ב ,עמ' .5096

ילקוט הפרסומים  ,6481כ"ט בתשרי התשע"ג15.10.2012 ,

