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הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, מינתה הממשלה, על פי הצעת שר 
התחבורה והבטיחות בדרכים, את יעקב גנות לתפקיד המנהל 
הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, במקום גדעון 

סיטרמן2 אשר פרש מתפקידו.

כ"ח בתמוז התשס"ט  )20 ביולי 2009(
)חמ 56—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 3852.

הודעה בדבר קביעת משרות שלא תחול עליהן חובת 
מכרז פנימי

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל יסוד הצעתה של 
ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת עריכת 
מכרז פומבי, לפי סעיף 19 לחוק, את המשרות המפורטות להלן 

ברשות החירום הלאומית )רח"ל( במשרד הביטחון:

סגן וראש חטיבת התכנון;  .1

ראש תחום תכנון ושיתוף פעולה אסטרטגי;  .2

מנהל חדר מצב וממונה בקרה וכוננות;  .3

ראש חטיבת תרגילים ופיתוח;  .4

ראש תחום התורה האינטגרטיבית והפיתוח;  .5

וזאת בתנאי שיקוים הליך של מכרז פנימי במשרד הביטחון,   
על פי המתכונת הרגילה והמחיבת כיום, ובהתאם להוראות 

התקשי"ר;

אם לא יימצאו מועמדים מתאימים במכרז הפנימי, יפורסם   
מכרז מוגבל בקרב עובדי הגופים האלה:

במשרדי  הממשלה  החברים בוועדה העליונה  של מל"ח,   .1
ביחידות העוסקות בחירום;

המוסד   הכללי,  הביטחון   שירות   - ביטחוניים  בגופים    .2
למודיעין  ולתפקידים מיוחדים,  ועדה לאנרגיה אטומית, 

המטה לביטחון לאומי;

במגן דוד אדום, כיבוי אש ומשטרת ישראל;  .3

במחלקות  גיוס/פרישה של צה"ל ושל  הגופים הביטחוניים   .4
המצוינים לעיל.

לבחירה  בנוהל  הקבועים  הכללים  פי  על  יתנהל  המכרז   
ולמינוי  עובדים  ברח"ל שפורסם על  ידי  נציבות שירות 

המדינה ביום ט"ו בשבט התשס"ט )9 בפברואר 2009(.

הרכב  ועדת הבוחנים יהיה כדלקמן:  

1.  ראש רשות חירום לאומי - יושב ראש;

2.  סמנכ"ל וראש אמ"א במשרד הביטחון או נציגו;

3.  נציג  נוסף הבקיא בתחום המקצועי, שימונה על ידי נציב 
שירות המדינה;

__________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

לדבר  הנוגעים  בתחומים  והיכרות  ידע  בעל  ציבור  איש    .4
שימונה על ידי מנכ"ל משרד הביטחון;

5.  מרכז  הוועדה  - ימונה על ידי סמנכ"ל  וראש אמ"א במשרד 
הביטחון.

ג' בתמוז התשס"ט  )25 ביוני 2009(
)חמ 274—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

מינוי רופא רשות התעופה האזרחית
לפי חוק הטיס, 1927

 ,11927 הטיס,  לחוק  12א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, אני ממנה 
את ד"ר יוסף הלל פקטור, ת"ז 12064861, לרופא רשות התעופה 

האזרחית.

המינוי של ד"ר מאיר רייכר2 - בטל.

ה' באב התשס"ט  )26 ביולי 2009(
)חמ 669—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

 1  חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2551; ס"ח התשנ"ב, עמ' 168;  התשס"ה, 

  עמ' 132.
2   י"פ התשס"ז, עמ' 4299.

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את אביהו גופמן, ת"ז 050844786, שופט 
במחוז  השלום  משפט  בתי  של  נשיא  לסגן  שלום,  משפט  בית 

חיפה, החל ביום י"ב באלול התשס"ט )1 בספטמבר 2009(.

ו' באב התשס"ט  )27 ביולי 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את משה אלטר, ת"ז 005493408, שופט 
במחוז  השלום  משפט  בתי  של  נשיא  לסגן  שלום,  משפט  בית 

חיפה, החל ביום כ"ו באב התשס"ט )16 באוגוסט 2009(.

ו' באב התשס"ט  )27 ביולי 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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 הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום
כהונה אחר

לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 19 לחוק הדיינים, התשט"ו-
11955, ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יועבר, מסיבות 
הרבני  הדין  בית  אב  אברג'ל,  אליהו  הרב  הדיין  מינהליות, 
האזורי בבאר שבע, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני האזורי 

בירושלים, החל ביום כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(.

כ"ד בתמוז התשס"ט  )16 ביולי 2009(
)חמ 403—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

 הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום
כהונה אחר

לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 19 לחוק הדיינים, התשט"ו-
11955, ובהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול, יועבר, מסיבות 
הרבני  הדין  בבית  דיין  שריון,  גדעון  הרב  הדיין  מינהליות, 
האזורי  הרבני  הדין  בבית  קבע  דרך  לכהן  אביב,  בתל  האזורי 

בבאר שבע, החל ביום כ"ה באב התשס"ט )15 באוגוסט 2009(.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )16 ביולי 2009(
)חמ 403—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי חברים ברשימת מומחים לוועדת תלונות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

שוויון  לחוק  19לה)ו()3()א()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998  מוגבלות,  עם  לאנשים 
ממנה את הרשומים מטה לחברים ברשימת המומחים לוועדת 

תלונות לפי החוק האמור:

פרופ' מיכאל וינגרטן, ת"ז 013851589;

פרופ' אלי איסקוב, ת"ז 3131497;

ד"ר נאוה רצון, ת"ז 053350021.

תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ח בתמוז התשס"ט  )20 ביולי 2009(
)חמ 3036—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן -החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את השופטים הרשומים מטה ליושבי ראש 

ועדת שחרורים:

__________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

עירית הוד, ת"ז 23973548;

איל באומגרט, ת"ז 58774423;

ישראל אקסלרד, ת"ז 69220465.

תוקף המינויים לשנתיים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן -החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
את  ממנה  אני  השחרורים,  ועדת  ראש  יושבי  לעניין  העליון 
הרשומים מטה ליושבי ראש בוועדות השחרורים החל ביום ב' 

בטבת התש"ע )19 בדצמבר 2009(:

השופט משה מכליס, ת"ז 4656005;

השופטת דליה קובל )דימוס(, ת"ז 8500431;

השופטת אורית קנטור, ת"ז 55093660;

השופט אברהם שיינפלד )בדימוס(, ת"ז 73250532;

השופט צבי הרטל )דימוס(, ת"ז 7805724;

השופט שרון עמירם )דימוס(, ת"ז 9813866;

השופט אהרון מלמד )דימוס(, ת"ז 990192;

השופט עמירב רנד )דימוס(, ת"ז 25170762;

השופט סרחאן שכיב, ת"ז  55814495;

השופטת חיה חפץ )דימוס(, ת"ז 8625873;

השופטת דניאלה וכסלר )דימוס(, ת"ז 26084095;

השופטת עיריה היומן מרדכי, ת"ז 11989738;

השופט דורון פורת, ת"ז 55564843;

השופט בן פיילס, ת"ז 12984241;

השופטת כרמלה רוטפלד-האפט, ת"ז 67759159;

השופט מרדכי נדל, ת"ז 54215157;

השופט יוסף בן חמו, ת"ז 64861743;

השופטת לילי יונג גפר, ת"ז 52864840;

השופט מרדכי בלזר )דימוס(, ת"ז 1947126;

השופט ג'ורג' אזולאי, ת"ז 15304074;

השופטת רחל חוזה, ת"ז 9922212.

השופט יעקב פרסקי, ת"ז 12175196, החל ביום ט"ו בטבת 
התש"ע )1 בינואר 2010(.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.
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מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית 
ראש  ליושבי  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
בוועדות שחרורים מיוחדות לפי הסעיף האמור החל ביום ד' 

בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(:

השופט יעקב קדמי )דימוס(, ת"ז 2567196;

השופט נתן עמית )דימוס(, ת"ז 9646444;

השופט אהרון מלמד )דימוס(, ת"ז 990192;

השופט יצחק בנאי )דימוס(, ת"ז 106088.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

 מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים
מיוחדות - קציבה

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן -החוק(, ובהסכמת נשיאת בית 
ראש  ליושבי  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  העליון,  המשפט 
וחברים בוועדות שחרורים מיוחדות לפי הסעיף האמור החל 

ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(:

יושבי ראש:

השופט דוד בר אופיר )דימוס(, ת"ז 7738438;

השופט אהרון מלמד )דימוס(, ת"ז 990192;

השופט עמית נתן )דימוס(, ת"ז 9646444;

השופט יצחק בנאי )דימוס(, ת"ז 106088;

השופט יעקב קדמי )דימוס(, ת"ז 2567196;

חברים:

השופט מרדכי בלזר )דימוס(, ת"ז 1947126;

השופטת חיה חפץ )דימוס(, ת"ז 8625873;

השופטת דליה קובל )דימוס(, ת"ז 8500431;

השופט רנד עמירב )דימוס(, ת"ז 25170762;

השופט שרון עמירם )דימוס(, ת"ז 9813866;

כ"ח  ביום  7805724, החל  ת"ז  )דימוס(,  צבי הרטל  השופט 
בכסלו התש"ע )15 בנובמבר 2009(.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 101—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 35)ב( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
בית  נשיאת  עם  ובהתייעצות  התשל"א-11971,  טיפול(,  ודרכי 
המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופט )בדימוס( אהרון מלמד, 
ת"ז 990192, ליושב ראש ועדת שחרורים החל ביום ט"ז באלול 

התשס"ט )5 בספטמבר 2009(.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 142—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 134.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי חבר לוועדות ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, וסעיף 
5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את קליב 
לסלי קרפל, ת"ז 065604910, רופא מוסמך, לחבר בוועדות ערעור 

לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשנה אחת.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 323—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 20.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, וסעיף 
5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את פרופ' 
בוועדות  לחבר  מוסמך,  רופא   ,2517431 ת"ז  חיים,  בר  יעקב 

ערעור לפי החוק האמור, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 323—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 20.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 

__________
1  ס"ח התש"י, עמ' 162.
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וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את 
קליב לסלי קרפל, ת"ז 065604910, רופא מוסמך, לחבר בוועדות 

ערעור לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשנה אחת.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 321—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי אב בית דין לענייני מים
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

המים, התשי"ט- לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5 וסעיף  החוק(,   - )להלן   11959
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשנ"ב-21992, 
10658821, לכהן כאב  ת"ז  קיסרי,  ממנה את השופט אלכסנדר 

בית דין לענייני מים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 523—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 169.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

הודעה על מינוי סגן מפקח על הביטוח
 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,

התשמ"א-1981

אני מודיע כי בתוקף הסמכות שלפי סעיף 3 לחוק הפיקוח 
 - )להלן  התשמ"א-11981  )ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על 
באייר  ט"ו  ביום   ,027426188 ת"ז  נויבואר,  רני  מונתה  החוק(, 
התשס"ח )20 במאי 2008(, לסגנית המפקח על הביטוח, והוענקו 
לה מהמועד האמור סמכויות המפקח על הביטוח לפי סעיפים 

60 עד 62 לחוק.

כ"ז בתמוז התשס"ט  )19 ביולי 2009(
)חמ 704—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

הרשאה והסמכה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(, ולפי חוק הגנת 

הצומח, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
התשט"ז-21956,  הצומח,  הגנת  לחוק  11א  וסעיף  )עדות(1, 
הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני 
המפורטים להלן, אשר מונו למפקחים על פי חוק הגנת הצומח, 
התשט"ז-1956, וחוק הזרעים, התשט"ז-31956, ומסמיכם לערוך 

חקירות בקשר לביצוע עבירות על פי אותם חוקים.
__________

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התש"ל, עמ' 36.

3  ס"ח התשט"ז, עמ' 97.

מס' זהות ________________________שם העובד 
022793525 תמיר אשוול 
012180477 מאיר מזרחי 
051802866 מאיר זילברמן 

ובתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ופיתוח הכפר,  )עדות(, אני מרשה את עובד משרד החקלאות 
תמיר אשוול, ת"ז 022793525, לערוך חקירות על החוק לפיקוח 
על  הפיקוח  חוק  התשי"ד-41954,  ומוצריו,  הצמח  יצוא  על 
על  הפיקוח  צו  לעניין  התשי"ח-51957,  ושירותים,  מצרכים 

מצרכים ושירותים )ייצור מספוא והסחר בו(, התשל"א-61971.

ממועד  שנה  לתום  עד  זו  והסמכה  הרשאה  של  תוקפה 
ההרשאה  מקבל  עוד  וכל  וההסמכה,  ההרשאה  כתב  חתימת 

וההסמכה משמש במשרתו האמורה.

כ"ה בתמוז התשס"ט  )17 ביולי 2009(
)חמ 279—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

4  ס"ח התשי"ד, עמ' 137.

5  ס"ח התשי"ח, עמ' 24; התשנ"א, עמ' 203.

6  ק"ת התשל"א, עמ' 1518; התשנ"ד, עמ' 110.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי   25 סעיף  לפי  צו 
שמספרו   ,)2009 ביוני   16( התשס"ט  בסיוון  כ"ד  מיום  הכללי, 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2009 שבין לשכת התיאום 
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  הכלכליים  הארגונים  של 
דמי  גובה  עדכון  שעניינו  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה, 

הבראה ל–340 שקלים חדשים לכל יום הבראה.

ו' באב התשס"ט  )27 ביולי 2009(
)חמ 107—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

ביטול מינוי משנה למפקח על משקלות ומידות
לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)1( לפקודת המשקלות והמידות, 
11947 )להלן - הפקודה(, אני מבטל את המינוי של משה אדלר, 
לענייני  ומידות  משקלות  על  למפקח  למשנה   ,060955036 ת"ז 

הפקודה2.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 967—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  __________

1  ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.

2  י"פ התשס"ב, עמ' 111.
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מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

למבוגרים לעניין החוק האמור:

כרמית כהן, ת"ז 031518624 - במחוז הדרום;

יעל צחור, ת"ז 031386782 - במחוז תל–אביב והמרכז;

אופיר שמא, ת"ז 035734946 - במחוז תל–אביב והמרכז;

גיל ברנובסקי, ת"ז 031838386 - במחוז תל–אביב והמרכז;

עדי תורג'מן, ת"ז 066235722 - במחוז תל–אביב והמרכז.

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,

   עמ' 88.

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

לנוער לעניין החוק האמור:

דיקלה ימין, ת"ז 061240511 - במחוז תל אביב;

אלמיטו אייטגב, ת"ז 015997968 - במחוז המרכז.

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,

   עמ' 88.

מינוי פקידות סעד 
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומות מטה לפקידות סעד לעניין החוק האמור:

רינה אהרונוב, ת"ז 013266283 - בעיריית ירושלים;

מרינה רביקוביץ, ת"ז 306237645 - בעיריית נצרת עילית;

ברוריה וייס, ת"ז 055714646 - בעיריית בני ברק;

אושרת ריזנבך, ת"ז 027296219 - בעיריית הרצליה;

תמר אלתרמן, ת"ז 059110437 - בעיריית בני ברק;

ליליה לוין, ת"ז 305955262 - בעיריית חיפה;

שירה פוגל, ת"ז 034207548 - בעיריית ירושלים;

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

נחמה קהת ארביב, ת"ז 058475625 - המועצה האזורית הגליל 
התחתון;

ג'ני אברמוב, ת"ז 319347316 - בעיריית חדרה;

נורית קדמון, ת"ז 053602157 - במועצה האזורית חוף אשקלון.

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 143—3(  

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקידות סעד 
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

מינוין של פקידות הסעד הרשומות מטה לעניין החוק האמור:

תמר שלם, ת"ז 2032868697 - במקום "תל אביב" יבוא "רעננה";

מרים שטיין, ת"ז 3050061357 - במקום "שטיין" יבוא "נתיב".

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 143—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1123.

3  י"פ התשנ"ד, עמ' 248.

מינוי פקידי סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומים  הסעד  פקידי  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעניין החוק האמור:

שרית עטאר מורושון, ת"ז 034794115 - עיריית חולון;

דימה ספיה, ת"ז 043365451 - עיריית תל–אביב-יפו;

טארק אבו ליל, ת"ז 025851569 - עיריית נצרת;

שירלי אורן-קליר, ת"ז 017576091 - עיריית כפר סבא;

לי יהב, ת"ז 033062977 - מועצה אזורית עמק יזרעאל;

מיכל רוזן, ת"ז 038608808 - עיריית רחובות;

רחל קסוטו, ת"ז 027965771 - עיריית רחובות;

ליאת לינדה רייס, ת"ז 025378084 - עיריית נתניה;

וסים ח'ורי, ת"ז 049033483 - עיריית שפרעם;

שושי גייר, ת"ז 040367336 - עיריית תל–אביב-יפו;

נואית הרוש, ת"ז 038318465 - עיריית–תל אביב-יפו.

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.
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 מינוי פקידות סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני ממנה את הרשומות מטה לפקידות סעד 

לעניין החוק האמור:

ג'ני אברמוב, ת"ז 319347316 -  עיריית חדרה;

נחמה קהת ארביב, ת"ז 058475625 - מועצה אזורית גליל תחתון;

פניה מנס, ת"ז 058874413 - עיריית ירושלים;

לוסיאנה גרוסמן, ת"ז 017178468 - עיריית בת ים;

אלינה משצ'ריאקוב, ת"ז 303485973 - עיריית חולון;

סלעית בר, ת"ז 028971034 - עיריית רחובות.

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 1769—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

 שינוי מינוי פקידת סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הסעד  פקידת  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
הרשומה מטה לעניין החוק האמור, כך שבשם מרים שטיין, ת"ז 

2050061357 - במקום "שטיין" יבוא "נתיב".

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 1769—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

2  י"פ התשנ"ב, עמ' 3660.

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין 
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה  הסוציאליים, התשנ"ו-11996, 
מחוץ  גבוהה  להשכלה  במוסד  מכיר  אני  סוציאלית,  לעבודה 
לעניין  ידו  על  הניתן  השני  ובתואר  להלן,  המצוין  לישראל 

כשירות  לעבודה סוציאלית:

תואר שני בעבודה סוציאלית מבית הספר הגבוה בקובלנץ,   )1(
גרמניה.

FACHHOCHSCHULE KOBLENZ GERMANY.  

תואר שני בעבודה סוציאלית מבית הספר הקתולי הגבוה   )2(
לעבודה סוציאלית, ברלין, גרמניה.

 KATHOLISCHE HOCHSCHULE FUR SOZIALWESEN,  
.BERLIN, GERMANY

ב' באב התשס"ט  )23 ביולי 2009(
)חמ 2795—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

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

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

אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________שם 
058020157 אברהם ויצמן 
056770753 בלה יעקב 
057215907 יצחק שפירא 
030142558 אבא גליקמן 
060190469 יפה פרץ 
003782141 חיים גרשון 
065122491 מרדכי ווקנין 
027876804 מרדכי ינקלביץ 
059104000 צפריר קורצברג 
056148638 גד שיוביץ 
002412617 יגאל כהן 

תוקף המינוי מיום ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(.

ה' באב התשס"ט  )26 ביולי 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים, התשט"ו- לחוק  8)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרבני  הדין  בית  דיין  שריון,  גדעון  הרב  את  ממנה  אני   ,11955
האזורי  הרבני  הדין  בבית  דין  בית  לאב  שבע,  בבאר  האזורי 
 )2009 בספטמבר   1( התשס"ט  באלול  י"ב  מיום  שבע,  בבאר 

לתקופה של ארבע שנים.

י' באב התשס"ט  )31 ביולי 2009(
)חמ 403—3(  

                                                   שלמה משה עמאר
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

__________                       נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
לידיעת  שהובא  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
ממלא מקום השר לביטחון הפנים )להלן - מ"מ השר( כי ביום 
י"ב בתמוז התשס"ט )4 ביולי 2009( וביום י"ג בתמוז התשס"ט 
)5 ביולי 2009( יש כוונה לקיים בתאטרון "חכוואתי" בירושלים 
אירועים של ו/או מטעמה או בחסותה של הרשות הפלסטינית 
לכך  שניתן  בלי  וזאת  לאומי",  פלסטיני  "פסטיבל  שכותרתם 

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.
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מקום  ממלא  הוציא  לחוק,  3)א(  בסעיף  כנדרש  בכתב,  היתר 
השר ביום י' בתמוז התשס"ט )2 ביולי 2009( צו לפי סעיף 3)ב( 

לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירועים האמורים בתאטרון "חכוואתי",   )1(
או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

לכל אדם המנהל, המפעיל הפועל באירועים ו/או המחזיק   )2(
או מי שהוא בעל החצרים במקום, למנוע את קיום האירועים 
או  האמורה,  בכתובת  קיומם  המשך  את  לאפשר  לא  ו/או 

בכל כתובת אחרת בתחומי מדינת ישראל.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 3-2824(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,026807495 ת"ז  ממן,  מרסל  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
לפקיד   ,052864816 ת"ז  שי,  אליעד  ואת  הגבייה  על  לממונה 
גבייה בעיריית עכו )להלן - העיריה( לעניין גבייתם של ארנונה 
)תיקוני  חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת 
חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה 
 70 סעיף  לפי  גבייתם,  ולצורך  דין,  פי  על  לעיריה  המגיעים 
בית משפט   קנסות שפסק  לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של 

לעניינים מקומיים לטובת העיריה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,056954993 ת"ז  חכרוש,  בסאם  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
 - )להלן  כנא  כפר  המקומית  במועצה  הגבייה  על  לממונה 
מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  של  גבייתם  לעניין  המועצה( 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק 
תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על 
פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-
41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 

המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את נחום דוד, ת"ז 043653328, לממונה 
על הגבייה במועצה המקומית ירכא )להלן - המועצה( לעניין 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 
ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין, ולצורך גבייתם, 
לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שפסק 

בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את אחמד אלשאמי, ת"ז 057570541, 
)להלן  בנגב  ערערה  המקומית  במועצה  הגבייה  על  לממונה 
- המועצה( לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק 
תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על 
פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-
41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 

המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את דני לוי, ת"ז 057287104, לממונה 
המועצה(   - )להלן  תפן  מגדל  המקומית  במועצה  הגבייה  על 
לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים 
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-
ולצורך  דין,  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי   ,31992

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.
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גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות 
שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שהואצלה לי2, אני ממנה את ורד בלה, ת"ז 056124399, לממונה 
על הגבייה במועצה המקומית זכרון יעקב )להלן - המועצה( 
לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים 
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-
ולצורך  דין,  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי   ,31992
גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות 

שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,05702254 ת"ז  אלדין,  זין  אמל  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
לממונה על הגבייה במועצה המקומית פקיעין )להלן - המועצה( 
לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים 
במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-
ולצורך   , דין  פי  על  למועצה  המגיעים  חובה  ותשלומי   ,31992
גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות 

שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,025047036 ת"ז  לפיד,  לילך  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 

לפקידת גבייה בעיריית תל–אביב-יפו )להלן - העיריה( לעניין 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק 
המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, 

ותשלומי חובה המגיעים לעיריה על פי דין.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

מינוי פקיד הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 ,068473222 ת"ז  לסרי,  עמרם  את  ממנה  אני  לי2,  שהואצלה 
 - )להלן  כסייפה  המקומית  במועצה  הגבייה  על  לממונה 
מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  של  גבייתם  לעניין  המועצה( 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק 
תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על 
פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-
41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 

המועצה.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 18—3(  

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

התשי"ב-11952,  הנפט,  לחוק   65 סעיף  לפי  מודיע  אני 
בטבת  ו'  ביום  אשדוד-2"2  344/"מד  הרישיון  של  פקיעתו  על 

התשס"ט )2 בינואר 2009(.

כ"ב בתמוז התשס"ט  )14 ביולי 2009(
)חמ 629—3(  

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 2617.

הסמכה
לפי חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

אלימות  איסור  לחוק  10)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חטיבת  ראש  את  מסמיך  אני  התשס"ח-12008,  בספורט, 
לעניין  המאשר  הגורם  להיות  מקומו  ממלא  את  או  האבטחה 

קבלת ההכשרה הנזכרת בסעיף האמור.

כ' בתמוז התשס"ט  )12 ביולי 2009(
)חמ 3953—3(  

דודי כהן, רב ניצב  
המפקח הכללי  __________

1  ס"ח התשס"ח עמ' 878.

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.
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הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית חולון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
היועץ  ובהסכמת  חולון  עיריית  ראש  הצעת  לפי  החוק(,   -
המשפטי שלה, החליטה מועצת עיריית חולון, כי יחולו חוקי 
של  ליסודותיהן  דומים  שיסודותיהן  עבירות  הקובעים  העזר 

עבירות על חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק.

תוקף ההחלטה מיום תחילתו של החוק.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
)חמ 3951—3(  

מוטי ששון  
ראש עיריית חולון  __________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

 הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית
מודיעין-מכבים-רעות

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ב( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
מודיעין-מכבים-רעות  עיריית  ראש  הצעת  לפי  החוק(,   -
עיריית  מועצת  החליטה  שלה,  המשפטית  היועצת  ובהסכמת 
מודיעין-מכבים-רעות, כי יחולו חוקי העזר הקובעים עבירות 
שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי הסביבה 

כהגדרתם בחוק.

תוקף ההחלטה מיום תחילתו של החוק.

א' באב התשס"ט  )22 ביולי 2009(
)חמ 3951—3(  

חיים ביבס  
__________                  ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146.

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף 
התשמ"ו-11985, אני ממנה את ד"ר עינב עופר, מנהל השירות 
הווטרינרי, ת"ז 058411778, למפקח לגבי העבירות המינהליות 
)קנס מינהלי - כלבת  המנויות בתקנות העבירות המינהליות 
של  בתחומה  שנעברו  התשס"ז-22007,  הכלבים(,  על  ופיקוח 
כאמור  הכשרה  שעבר  ולאחר  מודיעין-מכבים-רעות  עיריית 

בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או 
עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

י' באייר התשס"ט  )4 במאי 2009(
)חמ 1923—3(  

חיים ביבס  
__________                 ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף 
בשירות  מפקח  סאנאנס,  ניר  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 
הווטרינרי, ת"ז 034814707, למפקח לגבי העבירות המינהליות 
)קנס מינהלי - כלבת  המנויות בתקנות העבירות המינהליות 
של  בתחומה  שנעברו  התשס"ז-22007,  הכלבים(,  על  ופיקוח 
כאמור  הכשרה  שעבר  ולאחר  מודיעין-מכבים-רעות  עיריית 

בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או 
עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

י' באייר התשס"ט  )4 במאי 2009(
)חמ 1923—3(  

חיים ביבס  
__________                 ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף 
מפקח  טולדנו,  פרנקו  גולן  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 
העבירות  לגבי  למפקח   ,033631516 ת"ז  הווטרינרי,  בשירות 
)קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות 
מינהלי - כלבת ופיקוח על הכלבים(, התשס"ז-22007, שנעברו 
שעבר  ולאחר  מודיעין-מכבים-רעות  עיריית  של  בתחומה 

הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או 
עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

י' באייר התשס"ט  )4 במאי 2009(
)חמ 1923—3(  

חיים ביבס  
__________                 ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף 
בשירות  מפקח  ציון,  בן  אבי  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 
הווטרינרי, ת"ז 032161861, למפקח לגבי העבירות המינהליות 
)קנס מינהלי - כלבת  המנויות בתקנות העבירות המינהליות 
של  בתחומה  שנעברו  התשס"ז-22007,  הכלבים(,  על  ופיקוח 
כאמור  הכשרה  שעבר  ולאחר  מודיעין-מכבים-רעות  עיריית 

בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה מיום חתימתו ועד לביטול המינוי או 
עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם.

י' באייר התשס"ט  )4 במאי 2009(
)חמ 1923—3(  

חיים ביבס  
__________                 ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.
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מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

המינהליות,  העבירות  לחוק   5 בסעיף  הסמכות  בתוקף 
 ,052178423 ת"ז  אורי,  ישראל  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 
תבור,  כפר  המקומית  במועצה  משק  ומנהל  כתברואן  העובד 
למפקח לגבי העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות 
המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-

22007, והמפורטות להלן:

סעיף בחוקהחוק שלפיו נקבעה העבירה

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, 
התשס"ג-32002

2)א(

8)ה(

11)א(

18)ג()2(

על  הפיקוח  להסדרת  התקנות 
כלבים, התשס"ה-42005

19

על  הפיקוח  להסדרת  התקנות 
כלבים )יבוא והחזקה של כלבים 

מסוכנים(, התשס"ה-52004

3

)1(4

5

)2(4
4)1(פקודת הכלבת, 61934

תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה-
72005

3)א(

לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה מיום א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009( 
עד לביטול המינוי או עד למועד שבו יחדל לכהן בתפקידו, לפי 

המוקדם שבהם.

א' באב התשס"ט  )22 ביולי 2009(
)חמ 1923—3(  

יוסי דולה  
__________                   ראש המועצה המקומית כפר תבור

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

3  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

4  ק"ת התשס"ה, עמ' 362.

5  ק"ת התשס"ה, עמ' 111.

6  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 242.

7  ק"ת התשס"ה, עמ' 377.

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-1976  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
)להלן - החוק(, מינתה המועצה האזורית גולן בישיבתה מס' 
ערר  ועדת   ,)2009 במאי   13( התשס"ט  באייר  י"ט  מיום   3/09

לחוק,   5 סעיף  להוראות  בהתאם  חברים  שלושה  של  בהרכב 
כמפורט להלן:

יורם דובו, ת"ז 51621050 - יושב ראש;

יוסי נקש, ת"ז 067174482 - חבר;

גילת ריבק, ת"ז 53661377 - חברה.

ט"ז בסיוון התשס"ט  )8 ביוני 2009(
)חמ 265—3(  

אלי מלכה  
                  ראש המועצה האזורית גולן

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גושי רישום מס' 8997/תל–
אביב-יפו )חלק מגושי שומה 7034(, נפת תל אביב, הוצג היום, 
למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר מקרקעין, מחוז תל 
אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קרית הממשלה, קומה 7, תל 
אביב, בעיריית תל–אביב-יפו, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה 

על מחוז תל אביב, במשרד הפנים, קרית הממשלה, תל אביב.

ט' באב התשס"ט  )30 ביולי 2009(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
                  מחוז תל–אביב-והמרכז

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גושי רישום מס' 8991/תל–
אביב-יפו )חלק מגושי שומה 7032(, נפת תל אביב, הוצג היום, 
למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר מקרקעין, מחוז תל 
אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קרית הממשלה, קומה 7, תל 
אביב, בעיריית תל–אביב-יפו, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה 

על מחוז תל אביב, במשרד הפנים, קרית הממשלה, תל אביב.

ה' באב התשס"ט  )26 ביולי 2009(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
                  מחוז תל–אביב-והמרכז

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
באר   ,38423  ,38370  ,38366  ,38365  ,38364  ,38363  ,38332 מס' 
שבע, הוצגו ביום כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(, למשך 
אזור  המקרקעין,  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים  שלושים 
הסדר דרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, ובלשכת 
באר   ,4 התקוה  רח'  הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה 

שבע ובעיריית באר שבע.

כ"ג בתמוז התשס"ט  )15 ביולי 2009(
רמי דמארי  

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

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
400358, 400361, 400284, 400285, 400286, 400405 נגב )סעווה(, 
 ,400427 )כורנוב(,  נגב   400505 כליל(,  אל  )ואדי  נגב   400443
 22( התשס"ט  באב  א'  ביום  הוצגו  תלול(,  )אבו  נגב   400429
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים  למשך שלושים   ,)2009 ביולי 
 ,4 התקוה  רח'  הממשלה,  קרית  דרום,  הסדר  אזור  המקרקעין, 
באר שבע, ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' 

התקוה 4, באר שבע ובעיריית באר שבע.

א' באב התשס"ט  )22 ביולי 2009(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר דרום  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' 
הר/1908  )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,3102 עמ'  התשנ"ו,   ,4405 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

דרך;  הייעוד:   ,)59-49 ח"ח  )לשעבר   217 ח"ח   ,6526 גוש 
המיקום: רח' יוסף קארו פינת רח' שד"ל.

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

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רג/178 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,325 עמ'  התשכ"ד,   ,1050
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  )רכישה לצורכי  ו–7 לפקודת הקרקעות   5
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה  הפקודה(,   -
בשל  כי  סבורה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה 
מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  אין  לפקודה   20 סעיף  הוראות 

עשויים להשתלם בשל אותה קרקע.

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

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

רמת גן, גוש 6210, ח"ח כמפורט להלן:

חלקה
שטח החלקה 

במ"ר
שטח ההפקעה 

במ"ר

2252094

3451686

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

ה' באב התשס"ט )26 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר פת/15/1151 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה  בזה  מוסרת   ,2852 עמ'  התשמ"ה,   ,3221 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6368 - ח"ח 37, בשטח של 427 מ"ר לדרך 
+ 1,942 מ"ר לשצ"פ.

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

ט' באב התשס"ט )30 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
פת/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/32/1151 
מוסרת   ,2363 עמ'  התש"ס,   ,4845 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6368 - ח"ח 35, בשטח של 222 מ"ר לדרך 
+ 2,121 מ"ר לשצ"פ, ח"ח 36, בשטח של 269 מ"ר לדרך + 2,074 

מ"ר לשצ"פ.

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

ט' באב התשס"ט )30 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
גז/ מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
במ/18/424 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,3318 עמ'  התשס"ו,   ,5531 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

מ"ר   13,547 של  בשטח   ,34 ח"ח   -  6811 גוש  תקוה,  פתח 
לשב"צ.

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

ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית אפ/2002/א )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3748, התש"ן, עמ' 2085, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבניה ראש העין 
כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 8738, חלקות 2, 3, 8, 13, 15, 21 בשלמות, לשעבר גוש 
8863, חלקות 1, 2 )ישן(; גוש 8739, חלקות 2, 3, 9, 18 בשלמות, 

לשעבר גוש 8863, חלקות 1, 2.

ראש  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העין, רח' שילה 21, בימים א', ג' 12.30-8.30 וביום ד' בין השעות 
19.00-17.00, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות קבלת 

קהל.

ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/800/ב/1/10 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,4407 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3701, ח"ח 528.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבניה רחובות  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/800/א/11 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,4103 עמ'  התשנ"ו,   ,4427 הפרסומים 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
לוועדה  כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה  21943, הודעה 
וליתן בדבר  וכי הוועדה מוכנה לישא  לחלוטין לצורכי ציבור 

רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3703, ח"ח 1332 )לשעבר 11(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבניה רחובות  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן  רח/950  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2732, התשנ"א, עמ' 2315 ותיקון טעות בילקוט הפרסומים 4316, 
התשנ"ה, עמ' 3809, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  רחובות 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3655, ח"ח 256, גוש 3701, ח"ח 320.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 14 ותיקון להודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 

הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אונו )להלן 
כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע את  - הוועדה(, הודעה 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3873, התשנ"א, 
עמ' 2348, לעניין תכנית מס' תממ 195, ומבטלת את ההפקעה 
באותה קרקע שפורסמה בעניינה הודעה לפי סעיף 19 לפקודה 
בהתאם  והכל   ;60 עמ'  התשנ"ב,   ,3948 הפרסומים  בילקוט 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  קא/361,  תכנית  להוראות 
בילקוט הפרסומים 5852, התשס"ח, עמ' 4843, ובהתאם לסעיף 

196)א( לחוק התכנון והבניה.

תוספת

קרקע בקרית אונו, בגוש 6495 -

שטח רשום במ"רחלקי חלקה
שטח הפקעה 

במ"ר

941,017  3

9299699  

היעוד: דרך.

הוועדה  במשרדי  מופקדות  האמורות  התכניות  העתקי 
המקומית קרית אונו, רח' סוקולוב 13, קרית אונו, וכל מעוניין 

רשאי לעיין בהן בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז בסיוון התשס"ט )8 ביוני 2009(
)חמ 3-3(
)חמ 3-4(

ישראל גל  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבניה קרית אונו  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ח/189  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
לחולון  ותכנית המיתאר   2092 עמ'  1935, התשל"ג,  הפרסומים 
ח/1, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 596, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,866 עמ'  התשי"ח, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבניה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2293, התשל"ז, 
עמ' 751, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חולון מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 7163, חלקה בשלמות 328 )לשעבר חלקה 16(; הייעוד: 
מגרש ציבורי פתוח.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית בעיריית 
חולון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל אביב, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
נס/מק/3/119  והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,4127 עמ'  התשס"ג,   ,5225 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5680, התשס"ז, עמ' 3134, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3853, ח"ח 34 )לשעבר ח"ח 2(, 48 )לשעבר ח"ח 31(.

נס  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' פת/מק/80/1201 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5689, התשס"ז, עמ' 3424, מצהירה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,4838 עמ'  התשס"ח,   ,5852 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6387, ח"ח 84, בשטח של 27 מ"ר, לשצ"פ.

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

הרגילות.

ט' באב התשס"ט )30 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  פת/4/1228  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3755, התש"ן, עמ' 2362, מצהירה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,3589 עמ'  התשנ"ד,   ,4220 הפרסומים  בילקוט 
הודעה  פרסום  מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

זו ברשומות.

תוספת

פתח תקוה, גוש 6399, ח"ח 200, בשטח של 584 מ"ר, ח"ח 
204, בשטח של 721 מ"ר.

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

הרגילות.

ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
רע/224/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מצהירה   ,2093 עמ'  התשל"ט,   ,2561 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3261 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6586, ח"ח 455.

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

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבניה רעננה  

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
רע/310/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מצהירה   ,3810 עמ'  התש"ן,   ,3797 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3051 עמ'  התשס"ט,   ,5934 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6583, ח"ח 160, בשטח של כ–250 מ"ר.

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

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רע/220/1/ב 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5811, התשס"ח, עמ' 3219, מצהירה 
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 

ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,3261 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6583, ח"ח 367, בשטח של כ–1,573 מ"ר.

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

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבניה רעננה  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13456

שם התכנית: שינוי ייעוד שטח למחלף בחיבור כביש 
20 וכביש  באזור בית חנינה )מחלף 4/20(

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  לבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
במ/3458/א,  במ/3457/א,  3000/ב,  לתכניות  שינוי   ,13456 מס' 

מק/9081.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. בית חנינה, 
 ;Y637/250 קואורדינטה   ,X220/750 קואורדינטה   .20 מס'  דרך 
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
וחלקות: מוסדר: גוש: 30611, חלקי חלקות: 124, 127, 128, 131, 
חלקות:  חלקי   ,97 במלואה:  חלקה   30615 גוש:   .190  ,189  ,182 
 ,283 ,252 - 243 ,132 ,131 ,102 - 100 ,96 - 91 ,88 - 85 ,80 ,79

920, 931, 933, 935, 936. גוש: 30620, חלקי חלקות: 2 - 4, 7.

  20 כביש  בחיבור  למחלף  שטח  ייעוד  א.  התכנית:  מטרת 
נוף  משטח  שטח  ייעוד  שינוי  ב.  חנינה.  בית  באזור   4 וכביש 
 פתוח לשטח לדרך ו/או עיצוב נוף, לשם התוויית דרך חדשה.

ג. שינוי ייעוד מדרך ועיצוב נוף לשטח נוף פתוח.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
נוף  ו/או שטח  נוף  ו/או עיצוב  כמפורט להלן: מדרך מאושרת 
ו/או עיצוב  מיוחד לדרך מוצעת   5 ו/או שטח למגורים  פתוח 
מי  3. החדרת  בניה בשטח.  היתר  למתן  תנאים  קביעת   .2 נוף. 
נגר לפי תמ"א 34/ב/4 ו–תמ"א 34/ב/3. התכנית תשאיר שטח 
בהיקף של לפחות 25% אשר יהיה פנוי להחדרת מי נגר. השטח 
החדיר אפשר שיהיה מגונן או מרוצף בחומר חדיר, כגון חצץ 

וחלוקים.

 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל'   ,91010
 ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

ירושלים, טל' 02-6296811.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

רות יוסף 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב–יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' תא/3659

שם התכנית: בית כנסת, רח' אחיעזר 1
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
ולבניה תל אביב מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
תא/2215,  תא/מק/2215/א/1,  לתכניות  שינוי  תא/3659,  מס' 

כפיפות לתכנית תא/ע/1.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

רחוב  ומקומם: תל–אביב–יפו.  בתכנית  השטחים הכלולים 
אחיעזר 1. שכונת התקווה. גבולות התכנית: מצפון - רח' רשף. 
ללא  )חלקה   3 אחיעזר  רח'   - מדרום  אחיעזר.  רח'   - ממערב 

שינוי(. ממזרח - רח' רשף 12 )חלקה ללא שינוי(.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 6135, חלקי חלקה: 3.

מ"ר   110 של  בשטח  בניה  זכויות  הוספת  התכנית:  מטרת 
הפועל  ודיינים  רבנים  לימוד  ומרכז  תמחוי  בית  כנסת,  לבית 

במבנה משנת 1987.

כנסת.  לבית  שטחים  תוספת  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב. קביעת הוראות בינוי חדשות בהתאם לנספח הבינוי המחייב 
משטח  ל–75%  התכסית  הגדלת  ג.  הבניין.  וקווי  גובה  בדבר 
המגרש. ד. שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לשטח מבנים ומוסדות 
ציבור לדת. ה. כל תוספות הבניה מכוח תכנית זו הינם לצורך 
השימוש הציבורי במגרש, דהיינו בית הכנסת וכולל, וכל עוד 
הם קיימים במגרש. אם יופסק השימוש הציבורי כאמור, מכל 
סיבה שהיא, תתבטלנה זכויות הבניה הנוספות שהוענקו מכוח 
תכנית זו, והזכויות יהיו לפי תכניות תא/2215 ותא/מק/ 2215/ 

א/1, אלא אם תאושר תכנית המאפשרת במקום שימוש ציבור 
אחר. עם פקיעתן של הזכויות הנוספות בתכנית זו כאמור, יש 
הנוספות  הזכויות  המבנה.  של  העליונה  הקומה  את  להרוס 
לא  אם  הקיים,  הבניין  בדבר  ניכרת  כסטייה  ייראו  זו  בתכנית 
יעשו בו שימוש ציבורי, ועל כל מי שיעשה בבניין שימוש לא 

ציבורי יש להרוס את התוספת מכוח תכנית זו.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,67012 תל–אביב–יפו   ,125 בגין  דרך  אביב,  תל  מחוז   ולבניה 
ג',  א',  בימים  המחוזית  בוועדה  קהל  קבלת   .03-7632586 טל' 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .14:00-11:00 בשעות  ה', 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון 68, 

תל–אביב–יפו, טל' 03-5217162.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מאא/530

שם התכנית: מגדל על הפארק
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' מאא/530, שינוי לתכנית מאא/במ/90/3, כפיפות לתכניות 

מאא/מק/1051, מאא/2/90/3, מאא/מק/1074, תמא/2/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה. רחוב ניצן 17. 
שכונה: נווה רבין.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 7408, חלקה במלואה: 54.

שירות  שטחי  במסגרת  בניה  זכויות  ניוד  התכנית:  מטרת 
בכדי  הקרקע  לפני  מעל  אל  הקרקע  לפני  מתחת  מאושרים, 
לאפשר סגירת פתחים ברצפת מבואות הכניסה לדירות במרבית 

קומות הבניין.

עיקרי הוראות התכנית: 1. ניוד של 650 מ"ר שטחי שירות 
בסך  שינוי  ללא  הקרקע,  לפני  מעל  אל  הקרקע  לפני  מתחת 
התכניות  לפי  במגרש  המאושרים  הכוללים  השירות  שטחי 
המאושרות, ובתנאי שמספר מקומות החניה לא יפחת מהקבוע 
ורק  אך  מיועדים  הנ"ל  השירות  2. שטחי  בתכנית המאושרת. 
בקומות  לדירות  הכניסה  מבואות  ברצפת  פתחים  לסגירת 

המגורים )סגירת אטריום קיים(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2989 עמ'  התשס"ט,   ,5932 הפרסומים  ובילקוט   27/02/2009

בתאריך 19/03/2009.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל–אביב–יפו 67012, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-7632588 טל' 
טל'  יהודה,  אור   ,100 ההגנה  רח'  אזור,   - יהודה  אור  ולבניה 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-5388108

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גילה אורון 	
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' חפ/2179/א

שם התכנית: תוספת בניה בשד' בן גוריון 22, חיפה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס' חפ/2179/א, שינוי לתכניות 
חפ/229,  חפ/מק/2179,  חפ/מק/1400/יב/4,  חפ/981,  חפ/422, 
חפ/מק/  חפ/1400/יב,  חפ/מק/1400/יב/1,  לתכניות  כפיפות 

1400/פמ, חפ/מק/1400/תט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה. שד' בן גוריון 22, 
פינת רח' המגינים, המושבה הגרמנית.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 10829, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקות: 44, 48.

מטרת התכנית: א. שינוי סיווג הקרקע הכלולה בגוש 10829 
חלקה 3 מאזור מגורים כפוף למגבלות ולתנאים מיוחדים, ודרך 
לאזור תיירות ודרך ו/או טיפול נופי. ב. קביעת הוראות וזכויות 

בניה. ג. מתן הוראות שימור.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד הקרקע בתא שטח 
נופי.   100 ממגורים ב' מיוחד ודרך לתיירות ודרך, ו/או טיפול 
קומה  תוספת  לאפשר  כדי  המותר,  הבניה  שטח  הגדלת  ב. 
שלישית מעל קומת הקרקע בחלק הבניין הדרומי שאינו מיועד 
הקיים,  המבנה  של  המערבי  בצדו  בניה  ותוספת  לשימור, 
במסגרת קווי בניין מאושרים. ג. שינויים בקווי בניין קדמיים, 
תוך התאמתם לקונטור המבנה הקיים החורגים מקווי הבניין 

המאושרים. ד. קביעת הוראות בניה, חניה ופיתוח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
04- טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
8633448. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבניה חיפה, רח' ביאליק 3, חיפה, טל' 04-8356807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' חכ/272

שם התכנית: אזור מסחרי בגוש 10937 צפונית לפרדיס
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  חכ/272,  מס' 
עמ'  התשנ"ז,   ,4486 הפרסומים  ובילקוט   13/01/1997 בתאריך 

1859, בתאריך 30/01/1997, שינוי לתכנית ג/400.

לפרדיס  מצפון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המועצה  בגבול  ובמזרח  ובדרום   4 מס'  בדרך  במערב  וגובלת 
 המקומית פרדיס. גושים וחלקות: גוש: 10936, חלקי חלקה: 21. 
 גוש: 10937, חלקות במלואן: 87, 130, 136, 162 - 164, חלקי חלקות: 
 ,143 ,140 ,137 ,102 ,101 ,92 ,91 ,75 ,42 ,38 - 36 ,34 - 20 ,18 - 7 

168, 169. גוש: 10964, חלקי חלקות: 25 - 27.

צפונית  מסחר  שירותי  פיתוח  לאפשר  התכנית:  מטרת 
לפרדיס.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית 
לשטח מסחרי. ב. קביעת השימושים המותרים, הוראות הבניה 
ופיתוח השטח. ג. קביעת דרכי גישה ויציאה מהאתר. ד. הקטנת 

קו בניין מדרך מס' 4 מ–100 מ' ל–50 מ' מציר הדרך.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה חוף  וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון   ,04-8633448
הכרמל, עין כרמל 30860, טל' 04-8136213, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
 מפורטת מס' מ/388

שם התכנית: מצפה עירון
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מס' מ/388, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק 
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון 
 ,1334 עמ'  התשס"ח,   ,5759 הפרסומים  ובילקוט   28/12/2007
מ/במ/201/א,  מ/361,  לתכניות  שינוי   ,08/01/2008  בתאריך 

מ/146.

ברום,  גבעות  רכס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
160 מ' מעל פני הים, בשיפולים המערביים של רכס הר אמיר, 
בסמוך וממערב לאפיק נחל נרבתא. ממזרח לעיר חריש. מצפון 
וחלקות:  גושים  קוטוף.  אל  אום  ליישוב  ומדרום  מצר  לקיבוץ 
 גוש: 8703, חלקות במלואן: 2, 3, חלקי חלקות: 1, 4, 6 - 8, 11.
 ,32  -  29  ,27 חלקות:  חלקי   ,37 במלואה:  חלקה   ,8704  גוש: 
35, 36. גוש: 8705, חלקות במלואן: 25, 26, חלקי חלקות: 5 - 8, 

10, 18, 19, 24, 27 - 30. גוש: 8718, חלקי חלקות: 5, 6.

מפורטת  מקומית  מיתאר  תכנית  עריכת  התכנית:  מטרת 
למתחם מגורים במגמה לאפשר: א. הרחבה ושדרוג של תכנית 
מפורטת בתוקף )לקיבוץ חריש(. ב. הקמה ופיתוח מתחם מגורים 
ועוד  חד–משפחתיים,  במגרשים  יח"ד  כ–365  הכולל   חדש 
לצורכי  למגרשים  חלוקה  ג.  קיים.  מגורים  באזור  יח"ד  כ–30 

ציבור וקהילה. ד. הגדרת שטחים ציבוריים פתוחים.



ילקוט הפרסומים 5986, כ"א באב התשס"ט, 11.8.2009 5272

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים, דרכים, שצ"פ, טיילת, מוסדות ומבני ציבור, מיתקנים 
הקרקע  בייעודי  והשימושים  התכליות  קביעת  ב.  הנדסיים. 
המגורים  במגרשי  בניה  ומגבלות  זכויות  קביעת  ג.  השונים. 
בניה. היתרי  הוצאת  לאפשר  כדי  ציבור,  למבני  ובמגרשים 
הנחיות  קביעת  ה.  אדריכלי.  ועיצוב  בינוי  הנחיות  קביעת  ד. 

סביבתיות. ו. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

הוועדה  במשרדי  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-8633448 טל' 
מנשה אלונה, ד"נ חפר 37845, טל' 04-6177307, בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ש/1313
שם התכנית: שינוי ייעוד שטח עתיקות לשטח תעשיה

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

ש/1313, שינוי לתכניות ש/בת/490, ש/בת/490/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא. רחוב אזור 
וחלקות:  גושים  והאילן.  הערבה  החרוב,  הרחובות  התעשיה. 

גוש: 10202, חלקי חלקות: 5, 17. גוש: 10614, חלקי חלקה: 5.

לשטח  לדרך,  עתיקות  שטח  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
תעשיה )שני מגרשים(, ולשצ"פ המשלים את שצ"פ הנחל.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת תכליות שימושים, זכויות 
מטרדים,  ולמניעת  ובינוי  לפיתוח  הוראות  בניה,  והוראות 

הוראות לניקוז, הוראות לתשתיות, ותנאים להיתרי בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2281 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   15/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
שומרון, זכרון יעקב 30950, טל' 04-6305522, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

יוסף משלב 	
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/620

שם התכנית: פינוי המזבלה, פינוי אס"פ
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  נת/620,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  נתניה 

לתכניות נת/96/7/400/ב, נת/20/401/א, נת/600/א, נת/7/400.

אתר  שטח  נתניה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הארגמן,  האירוס  שמורת  ושטח  וסביבתו,  הישן  האשפה 
)במערב(.  והים  )במזרח(  גוריון  בן  דרך  בין  התחום  השטח 
 גושים וחלקות: רשימת גושים וחלקות לאיחוד וחלוקה מחדש:
חלקות:  חלקי   ,8568 גוש:   .16  ,10  ,1 חלקות:  חלקי   ,7943  גוש: 
133, 134, 144, 145. גוש: 8569, חלקות במלואן: 5 - 72, 74 - 84, 
 ,23  -  4 במלואן:  חלקות   ,8570 גוש:   .73 חלקה:  חלקי   ,86  -  88 
25, 26. רשימת גושים וחלקות אשר אינן כלולות באיחוד וחלוקה 
חלקה   ,8569 גוש   .146  ,134 חלקות:  חלקי   ,8568 גוש  מחדש: 

במלואה: 85, חלקי חלקה: 73. גוש 8570, חלקה במלואה: 24.

שלא  חדשה  וחלוקה  איחוד  קביעת  א.  התכנית:  מטרת 
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג',  לפרק  בהתאם  הבעלים  בהסכמת 
בתי  אזור  ממגורים,  שטחים  של  ייעודם  שינוי  ב.  והבניה. 
מלון, מוסד, מרכז עסקים, דרכים, שטח ציבורי פתוח וייעודים 
מסחר  ציבור,  בנייני  מלון,  בתי  גבוה,  מיוחד  למגורים  נוספים 
משולב בשטח ציבורי פתוח-רמפה, מסחר דרכים, שטח ציבורי 
פתוח, שטח ציבורי פתוח לשימור, פארק החוף-גן, טיילת וכיכר 
לכביש,  מתחת  פתוח  ציבורי  שטח  מעבר  ים,  חוף  ציבורית, 
הוראות  בניה,  זכויות  בינוי,  הוראות  קביעת  ג.  ירוק.  קישור 
ותנאים  בניה  מגבלות  קביעת  ד.  נוספות.  והוראות  סביבתיות 
להוצאת היתרי בניה. ה. קביעת הוראות ליישום הנדסי וכללי 

של התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,08-9788409
המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 

.09-8603170

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' נת/600/א/29/א

שם התכנית: מגדלי ארגמן מ. את מ. כהן בע"מ
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' נת/600/א/29/א, שינוי לתכניות נת/600/א, נת/7/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. שד' בן גוריון 
 ,Y190.285  - מזרח  קואורדינטה מערב  רח' קהילת צפת.  פינת 

.X135.670 - קואורדינטה דרום צפון

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 8247, חלקה במלואה: 192.

מעל  קומות   22 בן  מגורים  מבנה  בניית  התכנית:  מטרת 
קומת עמודים כפולה חלקית, סך הכל 70 יח"ד.



5273 ילקוט הפרסומים 5986, כ"א באב התשס"ט, 11.8.2009

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד 
לאזור מגורים ד3. ב. תוספת יחידות דיור מ–45 יח"ד ל–70 יח"ד. 
למגורים. מ"ר  ל–10,400  מ"ר  מ–6,102  עיקריים  שטחים  תוספת   ג. 
ד. תוספת שטחי שירות. ה. תוספת קומות ממרתף + 8 קומות + 
גג ל–2 מרתפים + 22 קומות מעל קומות עמודים כפולה חלקית + 
קומה טכנית. ו. הקטנת קווי בניין עיליים ותת–קרקעיים. ז. הבלטת 

מרפסות מעבר לקו בניין קדמי בשיעור של עד 2.5 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1628 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים  ובילקוט   26/12/2008

בתאריך 08/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מח/167

שם התכנית: כביש מס' 10 ראש העין, חיבור לכביש 444
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' מח/167, שינוי לתכניות r-6, אפ/2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. כביש מס' 10, 
חיבור לכביש 444.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
4270, חלקי  גוש:   .485  ,484  ,479  ,478 4268, חלקי חלקות:  גוש: 
 ,2 4780, חלקי חלקות:  גוש:   .155  ,152  ,136  ,79  ,31  ,28 חלקות: 
3, 8. גוש: 5492, חלקי חלקות: 7, 12. גוש: 5493, חלקה במלואה: 
 ,3 חלקות:  חלקי   ,5497 גוש:   .12  ,8  ,6  ,4  -  1 חלקות:  חלקי   ,9
.51  ,11  ,8  ,7  ,3 חלקות:  חלקי   ,5498 גוש:   .43  ,15  ,14  ,11  ,8 
גוש: 5499, חלקי חלקות: 1 - 3. גוש: 5500, חלקה במלואה: 3, 
חלקי חלקות: 6, 11. גוש: 5501, חלקי חלקות: 1, 12. גוש: 5504, 
חלקי חלקות: 1 - 4. גוש: 5505, חלקי חלקה: 1. גוש: 5512, חלקי 
.52  ,48  ,46  -  44  ,19 חלקות:  חלקי   ,8882 גוש:   .94  ,9  חלקות: 

גוש: 8883, חלקי חלקה: 47. גוש: 24205, חלקי חלקות: 1 - 4.

1. קביעת זכות דרך ליצירת דרך עורקית  מטרת התכנית: 
עירונית, המחברת בין השכונות הדרום מזרחיות של ראש העין 
ובינן לבין דרך מס' 5 ודרך מס' 444, כמו כן, הקמת מחלף במפגש 
הדרך  חיבור  והסדרת  הקמה   ,5 מס'  דרך  עם  העורקי  הכביש 
להסדרי  והנחיות  הוראות  קביעת   .2  .444 כביש  עם  העורקית 
בתשטיפים. וטיפול  אקוסטיים  פתרונות  נופי,  טיפול   תנועה, 
מעברים  גשרים,  דרך,  לשימושי  ומגבלות  הוראות  קביעת   .3 
וכן  קירות תומכים,  ניקוז,  ו/או עיליים, עבודות  תת–קרקעיים 
בסלילת  הכרוכים  והריסה  מילוי  חפירה,  עבודות  כל  לביצוע 

הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1097 עמ'  התשס"ז,   ,5611 הפרסומים  ובילקוט   03/12/2006

בתאריך 31/12/2006.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 

ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036, טל' 03-9007289, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רצ/1/25/2/2/1

שם התכנית: מתחם בית קנדי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבניה  לתכנון 
לתכנון ולבניה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/1/25/2/2/1, שינוי לתכנית רצ/מק/25/2/2/1, כפיפות 
רצ/1/1/יג,  רצ/18/2/2/1,  רצ/10/2/2/1,  רצ/1/1/יא,  לתכניות 

רצ/2/2/1.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקי   ,6825 גוש:  וחלקות:  גושים   .1 מגרש:  מס'   .16 לוי  משה 

חלקה: 5.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד מתעשיה למסחר ותעשיה 
קלה ומלאכה. 2. הוספת שתי קומות + קומה מפולשת לחניה + 
חניה על הגג, והמשך הרמפה עד הגג העליון. 3. הגדלת שטחים 
ל–214%. הקלה   6%  + מ–120%  ותת–קרקעיים  על   עיקריים 

4. הגדלת שטחי שירות מעל קומת הקרקע מ–60% ל–127%.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בניה, הנחיות 
בינוי. ב. תוספת קומות. ג. הגדלת שטח הבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 

לציון 75264, טל' 03-9547577.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/2005/ו

שם התכנית: פארק תעשיות מדע - ת.מ.ר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רח/2005/ו, שינוי 
רח/2111,  רח/2111/א,  רח/1/2005/ו,  רח/145/ו,  לתכניות 

.R/6 ,120/מח
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מקום  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית: בחלק הצפוני של העיר רחובות ממזרח למסילת הברזל, 
הקיבוצים.  לגבעת  ובסמוך  הקיים  התעשיה  לפארק  בהמשך 
גושים וחלקות: גוש: 3688, חלקות במלואן: 1, 10 - 12, 19 - 24, 
29 - 31, 33, 34, 37, 48, 53 - 67, 69 - 103, 119, 120, חלקי חלקות: 
2, 3, 8, 25, 32, 35, 36, 45, 46, 111. גוש: 3695, חלקות במלואן: 
14, 16, 18, 19, 84, 86 - 88. גושים וחלקות בתחום הרפרצלציה 
)חלוקה מחדש(: גוש: 3688, חלקות במלואן: 1, 10 - 12, 19 - 24, 29, 
 ,120 ,119 ,103-92 ,90-85 , 83 ,81-70 ,67 - 53 ,48 ,37 ,34 ,33 ,31
חלקי חלקות: 2 , 8, 25, 32, 35, 36, 38, 45, 46, 69, 82, 84, 91, 111. 

גוש: 3695, חלקות במלואן: 16, 18, 19, 84, 86 - 88.

תכנית  הכנת  בדבר  הוראות  קביעת   .1 התכנית:  מטרת 
עתירות  לתעשיה  שטחים  וייעוד  מחדש,  וחלוקה  לאיחוד 
 ידע, פארק עירוני, תחנת תדלוק, דרכים ושטח לתכנון מיוחד.
וגינון,  נופי  טיפול  התעשיה,  אזור  פיתוח  הוראות  קביעת   .2
במערכות  בייעודים  ובהתחשב  א',  תמר  לפארק  כהמשך 
הדרכים והתשתיות של נס ציונה. 3. קביעת מגבלות, הוראות 
ותנאים סביבתיים לשמירת איכות הסביבה. 4. קביעת הוראות 
מתכנית  הקלה   .5 התעשיה.  באזור  ואחזקה  תפעול  לאכלוס, 
הרכבת  מסילת  מציר  בניין  בקו  הקלה   ,23 ארצית   מיתאר 
מ–120 מ' ל–30 מ' מציר המסילה הקיצונית למגרשי התעשיה, 
תחמ"ש  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת   .6 לפארק.  מ'  ול–50 
ארצית  מיתאר  מתכנית  הקלה   .7 החשמל.  חברת  של  במבנה 
.3102 יער  נטע אדם מוצע בתחום  מיער  דונם   199 גריעת   ,22 
לכביש  בניין  קו  הקטנת   ,3 ארצית  מיתאר  מתכנית  הקלה   .8 
מס' 423, מ–80 מ' ל–43 מ'  מציר הכביש, 24 מ' לדרך משולבת 
מקומית  מדרך  מ'  ו–34  הדרך(  רצועת  מקצה  מ'   0(  900  מגרש 
בדבר  הוראות  קביעת   .9 הדרך(.  רצועת  מקצה  מ'   10(  6 מס' 

הכנת תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' -08
9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/2110/ב/3

שם התכנית: שינוי לשטח תעסוקה, מסחר ותחנת 
תדלוק

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
רח/2110/ב/3,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  רחובות 

שינוי לתכניות R6, רח/30, מח/140.

גושים  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 3648, חלקה במלואה: 153, חלקי חלקות: 8, 142, 

.303 ,304 ,143

ללא  מחדש  השטח  וחלוקת  איחוד  א.  התכנית:  מטרת 
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג',  פרק  הוראות  לפי  הבעלים  הסכמת 
חדשות,  דרכים  התוויית   - ב.1   .1965 התשכ"ה-  והבניה, 
 שילובן במערכת הדרכים ההיקפית, שינויים בדרכים קיימות. 
ב.2 - יצירת אפשרות תכנונית להסדרת מעבר דו–מפלסי רכבת/ 
פינשטיין   גד  לרחובות  אצ"ל  דרך  של  נוסף  חיבור  לצורך  דרך 
משולבת  ודרך  חקלאית,  קרקע  ייעוד  שינוי  ג.  בשיסט.  ורח' 
לייעודים האלה: תחנת תדלוק מדרגה א' מסחר ושירותי דרך, 
שטח  המדע,  עתירת  ותעשיה  משרדים  למסחר,  משולב  שטח 
ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח. ד. קביעת השימושים המותרים 
בניה  הוראות  קביעת  ה.  השונים.  באזורים  הבניה  וזכויות 
ו. קביעת הוראות לעיצוב וגימור הבניינים.  באזורים השונים. 
ז. קביעת הוראות לביצוע עבודות תשתית, פיתוח גינון, תחזוקה, 
ותנאים לשמירה על איכות הסביבה. ח. הקלה בקו בניין לרכבת: 
א. קו בניין של 42.5 מ' מציר המסילה )17.5 מ' משפת המסילה( 
בעבור תחנת תדלוק מדרגה א', וכן מסחר ושירותי דרך. ב. קו 
בניין של 35-32 מ' מציר המסילה )10 מ' משפת המסילה( לדרך 
מוצעת. ג. קו בניין של 50 מ' מציר המסילה )30-23 מ' משפת 
המסילה( לשטח משולב למסחר, משרדים ותעשיה עתירת ידע 

במגרשים 18-15.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' -08
9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות 76442.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/2000/ג/2

שם התכנית: חדרי יציאה לגג, סככות ופרגולות 
ומרפסות מקורות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/2000/ג/2, ביטול לתכניות רח/מק/2000/ה/1, רח/2000/ג, 
רח/2000/ה, כפיפות לתכניות רח/2000/טו, תמא/3, תממ/21/3, 

תמא/2/4, תמא/23, תמא/23/א, תממ/6/3/ד.

מרחב  כל  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X182,491 קואורדינטה  רחובות.  מקומי   תכנון 

.Y644,903

הגג,  על  חדרים  לבניית  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת 
סככות/תוספת בניה, מרפסות מקורות ומיתקנים טכניים.
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גגות  על  בניה  בדבר  הוראות   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
)חדרי יציאה לגג( באזור מגורים מיוחד, ואזור מסחרי בו מותרת 
בניה למגורים, והכול בתנאי שאינם צמודי קרקע. 2. הוראות 
בניה לפרגולות, סככות/תוספת בניה באזורים האמורים בסעיף 
2.2.1. 3. הוראות בניה לתוספות של מרפסות מקורות בבניינים 

קיימים באזורים האמורים בסעיף 2.2.1.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4608 עמ'  התשס"ח,   ,5846 הפרסומים  ובילקוט   01/08/2008

בתאריך 04/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שוקי אמרני 	
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17677
שם התכנית: קוטג'ים ספרדיים שכונת מגדים, כרמיאל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
כרמיאל מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/17677, שינוי לתכנית 

ג/2434.

גושים  כרמיאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,159  ,158  ,155  -  62  ,51 18997, חלקות במלואן:  גוש:  וחלקות: 

חלקי חלקות: 43, 45, 156, 157.

לקיים  בניה  והגבלות  זכויות  התאמת  התכנית:  מטרת 
בשטח, ולתוספות המוצעות בהוראות אלו.

ייעוד הקרקע לקיים  עיקרי הוראות התכנית: א. התאמת 
בשטח ולתוספת המוצעת. ב. קביעת התכליות המותרות לכל 
ייעוד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה, קביעת מס' יח"ד מרווחי 

בניה, גובה בניינים. ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555

המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, כרמיאל, טל' 04-9085671.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16959
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, רח' הראשונים, 

מגדל העמק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16959, שינוי 

לתכנית ג/7108.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק. גושים 
וחלקות: גוש: 17455, חלקי חלקות: 105, 108.

ייעוד  הוספת  ב.  בניה.  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
גובה  שינוי  ג.  מגורים.  שייעודו  בשטח  קרקע  בקומת  מסחרי 

מבנה.

קרקע  בקומת  מסחרי,  ייעוד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שייעודו  בשטח  מסחרי  ייעוד  הוספת  ב.  מגורים.  שייעודו 

מגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3335 עמ'  התשס"ח,   ,5815 הפרסומים  ובילקוט   10/07/2008

בתאריך 05/06/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מגדל העמק, מגדל העמק, טל' 06-6507715, וכל מעוניין  
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17472
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה וצפיפות,

רח' בלפור 33, נהריה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי  גנ/17472,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נהריה 

ג/10715.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושים וחלקות: 
גוש: 18173, חלקי חלקה: 84. גוש: 18174, חלקה במלואה: 3.

מטרת התכנית: הוספת זכויות לבניין מגורים קיים בהיתר, 
סך הכל 12 יח"ד ב–6 קומות.

אחוזי  תוספת  צפיפות,  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ועיצוב  בינוי  הנחיות  בניין,  בקווי  שינוי  קומה,  תוספת  בניה, 

אדריכלי.

ובשעות בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים   
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל' 04-9879827.
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בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17634
שם התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון   מחוז  ולבניה 
שינוי  גנ/17634,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נצרת  ולבניה 

לתכנית ג/12337.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות: 
גוש: 16579, חלקי חלקות: 7, 35.

מטרת התכנית: א. שינוי בהוראות וזכויות בניה. ב. שינוי 
ייעוד משצ"פ לדרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת אחוזי בניה. ב. העברת 
ערר  לפי  שנקבעו  כביסה  וחדר  מדרגות  האחסנה,   שטחי 
שינוי  ג.  שימוש.  לפי  שירות  לשטח  עיקרי  127/06 כשטח  מס' 

ייעוד משצ"פ לדרך גישה למגרש מס' 7 בלבד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת, טל' 04-6459200.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17522
שם התכנית: תכנית מפורטת למגרש 17, עכו

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
עכו  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז 

מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17522, שינוי לתכנית ג/9763.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות: 
גוש: 18043, חלקי חלקה: 26.

מטרת התכנית: מתן לגיטימציה למצב קיים.

אחוזים  בניה,  זכויות  הגדרת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וקווי בניין. ב. קביעת תכנית בינוי. ג. הגדלת תכסית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
עכו,   ,35 ויצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9956118.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17879
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברח' צופית 8, עכו

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכניות  שינוי  גנ/17879,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  עכו 

תמא13, ג/9763.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות: 
גוש: 18043, חלקי חלקה: 26.

מטרת התכנית: מתן לגיטימציה לבניה שבוצעה החורגת 
מתכנית ג/9763 מאושרת החלה במקום.

שינוי  ב.  בניה.  אחוזי  הגדלת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
 בגובה קומת מרתף )2.40 מ' במקום 2.20מ'(. ג. הגדלת תכסית. 

ד. שינוי בקווי בניין מותרים בצד מערבי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
עכו,   ,35 ויצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9956118.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עכו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/10138

שם התכנית: משולש צפוני עכו - מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' ג/10138, שינוי לתכניות גבמ/293, ג/269.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עכו. גושים וחלקות: 
 ,54  ,11  ,10 חלקות:  חלקי   ,34  ,29 במלואן:  חלקות   ,18017 גוש: 
במלואן:  חלקות   ,18022 גוש:   .105  ,83  ,79  ,77  ,74  ,69  ,66  ,60 

13 - 22, חלקי חלקות: 23, 24, 28, 36.

)כגון בית  א. פיתוח האתר למבנה ציבור  מטרת התכנית: 
ושימושים  בניה  זכויות  המסדירות  תקנות  קביעת  ב.  הספר(. 
בהתאם  וחניות,  דרכים  רשת  להתוות  ג.  במגרש.  מותרים 
בו.  השימוש  וקביעת  פתוח  ציבורי  שטח  פיתוח  ד.   לנדרש. 
ה. יצירת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן הנדסי ומכון שאיבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1555 עמ'  התשנ"ט,   ,4719 הפרסומים  ובילקוט   07/12/1998

בתאריך 06/01/1999.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה עכו, רח' ויצמן 35, עכו, טל' 04-9956118, וכל מעוניין  
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17958
שם התכנית: גן השיזף, קצרין

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי  גנ/17958,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת   קצרין 

ג/11777.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין. גושים וחלקות: 
גוש: 201000, חלקי חלקה: 3.

מטרת התכנית: להסדיר את גבולות מגרש גן שיזף הקיים 
לייעוד מבנה ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
לשטח שייעודו מבנה ציבור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'   ,12900 קצרין  קצרין,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.06-6969664

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/17854

 שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' 
ושצ"פ, הקלה בקווי בניה, תמ"א23, שפרעם

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבניה 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אלונים  גבעות  ולבניה 
לתכניות  כפיפות  ג/9915,  ג/7025,  לתכניות  שינוי   ג/17854, 
תמא/ תמא/35,  תממ/9/2,  תמא/15/23,  תמא/3,   ג/11009, 

34/ב/4.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10283, חלקי חלקה: 33.

לאזור  חקלאי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
מגורים ב', דרך משולבת, ושצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי 
לאזור מגורים ב', דרך משולבת ושצ"פ. ב. הגדרת השימושים, 
השימושים  קביעת  ג.  ב'.  מגורים  לאזור  והוראות  זכויות 
קביעת ה.  המבנים.  לצפיפות  הנחיות  קביעת  ד.   המותרים. 
תכסית  קביעת  ז.  בניין.  קווי  קביעת  ו.  בניה.  שטחי  כל  סך 
הקרקע. ח. קביעת גובה הבניינים ומספר הקומות. ט. הנחיות 

בינוי, קביעת הוראות לפיתוח שטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
שפרעם,  אלונים,  גבעות  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9502017.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17057
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, 

צפיפות, והקטנת קווי בניין, כפר מנדא
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

גנ/17057, שינוי לתכנית ג/7676.

גושים  מנדא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17568, חלקי חלקה: 106. גוש: 17572. חלקי חלקה: 

.114
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מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע, צפיפות 
והקטנת קווי בניין.

מ–144%  בניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  הוראות   עיקרי 
יח"ד  מ–4.1  יח"ד  מס'  ל–60%,  מ–36%  קרקע  כיסוי   ל–200%, 
ייעודי  בתשריט  המסומן  לפי  בניין  קווי  הקטנת  יח"ד,  ל–5 

קרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4410 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   29/08/2008

בתאריך 18/08/2008.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17511 עילית  נצרת  קרית הממשלה,  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רשאי  מעוניין   וכל   ,04-9502017 טל'  שפרעם,  אלונים,  גבעות 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/16919
שם התכנית: אזור חלקה 45 בגוש 17656, רומת אל הייב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/16919,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  המזרחי  הגליל 

לתכניות ג/5148, ג/11727, ג/13192.

גושים  הייב.  רומת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,43 חלקות:  חלקי   ,72 במלואה:  חלקה   ,17656 גוש:   וחלקות: 

.70 ,66 ,55 ,54 ,46 ,45

בניין  קווי  ושינוי  דרכים,  התוויית  שינוי  התכנית:  מטרת 
שנקבעו בתכנית מאושרת.

עיקרי הוראות התכנית: א. הרחבת דרכים בתוואי מאושר 
בתכניות בנות תוקף. ב. שינוי קו בניין הקבוע בתכנית מאושרת.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  הוועדה המקומית 

טל' 04-6772333.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

 מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון, הגליל המזרחי 
ויזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/13104
שם התכנית: דרך מס' 65 כדורי - אום אל ע'נם 

)גיליונות 4-3 מתוך ג/11335 המפוצלת(
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

ג/13104, שינוי לתכנית ג/6558.

תבור.  כפר  עוקף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 15340, חלקות במלואן: 8, 57 - 59, חלקי 
חלקות: 1 - 7, 9, 55. גוש: 17002, חלקות במלואן: 1, 3, 41, חלקי 
חלקות   ,17003 גוש:   .45  ,43  ,42  ,40  -  38  ,8  -  6  ,4  ,2 חלקות: 
 ,19  ,13  ,11  ,10  ,7  ,3  ,2 25, חלקי חלקות:   ,24  ,20  ,9  ,1 במלואן: 
 ,124  - 122  ,30  ,2  ,1 17032, חלקי חלקות:  גוש:   .34  ,31  ,26  ,23
 141. גוש: 17040, חלקות במלואן: 18 - 20, חלקי חלקות: 2, 15.
 ,39  ,37  ,35 חלקות:  חלקי   ,46  ,44 במלואן:  חלקות   ,17041 גוש: 
 ,17211 גוש:   .61  ,60  ,57 חלקות:  חלקי   ,17210 גוש:   .53  ,49  ,42
חלקי   ,33  ,32 במלואן:  חלקות   ,17212 גוש:   .63 חלקה:   חלקי 
חלקה: 39. גוש: 17214, חלקי חלקות: 44, 106, 211. גוש: 17215, 
חלקי חלקות: 18, 58 - 64, 67, 70, 78, 105, 108 - 115, 117, 125, 

129. גוש: 17223 חלקי חלקה: 1.

מעבירי  לרבות  לדרך,  שטחים  לייעד   .1 התכנית:  מטרת 
מים, גשרים ומעבירים חקלאיים. 2. יצירת תוואי כביש ראשי 
עוקף כפר תבור, כדי לשפר את סטנדרט הדרך, ולאפשר תנועה 
מחלפונים  ידי  על  לים,  כניסות  הסדרת  הפרעה.  ללא  עוברת 
ושטחים לטיפול נופי. 3. ביטול קטעי כביש קיימים. 4. הסדרת 
נחל קשת בסמוך לכביש 65 )מצפון לכדורי(, ושמירה על ערוץ 

נחל קיים - נחל השבעה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי 
לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1636 עמ'  התשס"ז,   ,5629 הפרסומים  ובילקוט   07/03/2007

בתאריך 15/02/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
הוועדה  ובמשרדי   ,04-6628210 טל'  התחתון,  הגליל  ולבניה 
טל'  תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון   המקומית 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6772333
וכל מעוניין רשאי   ,04-6520038 18120, טל'  יזרעאלים, עפולה 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 מס' ג/16441

שם התכנית: הרחבת חוות לולים קיימת, גניגר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

מפורטת מס' ג/16441, שינוי לתכניות מש"צ 3, ג/1296.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גניגר. גושים וחלקות: 
גוש: 17196, חלקי חלקות: 12, 14. גוש: 17197, חלקי חלקה: 13.

מטרת התכנית: הקמת חוות לולים - קיבוץ גניגר.

לולים.  חוות  להקמת  הוראות  א.  התכנית:  הוראות   עיקרי 
 ב. התוויית דרך גישה. ג. קביעת הוראות בניה בתחום תכנית זו. 

ד. הנחיות בינוי. ה. הנחיות לעיצוב נופי ואדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4207 עמ'  התשס"ח,   ,5836 הפרסומים  ובילקוט   20/06/2008

בתאריך 31/07/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 



5279 ילקוט הפרסומים 5986, כ"א באב התשס"ט, 11.8.2009

17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל' 04-6520038, וכל מעוניין  
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17050
שם התכנית: מאגר קולחין, דברת

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

ג/17050, שינוי לתכנית מש"צ 19.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דברת. גושים וחלקות: 
גוש: 16922, חלקי חלקות: 2, 3, 5.

מטרת התכנית: שטח למאגר קולחים.

חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למאגר קולחים. ב. פירוט התכליות המותרות. ג. קביעת תנאים 
קביעת הנחיות  ד.  ופיתוח השטח.  בניה  והוראות למתן היתר 

והוראות לשילוב האתר מבחינה נופית/סביבתית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1756 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   12/12/2008

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל' 04-6520038, וכל מעוניין  
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17894
שם התכנית: הסדרת מערכת הדרכים באזור התעשיה, 

כפר כנא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17894,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכניות ג/8588, ג/10256, ג/11414, ג/11322.

גושים  כנא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,9 חלקות:  חלקי   ,27 במלואה:  חלקה   ,17385 גוש:   וחלקות: 
חלקות:  חלקי   ,17386 גוש:   .81  ,60  ,51  ,31  ,30  ,26  ,23  ,15  ,14 

.5 ,4

מטרת התכנית: א. הסדרת מערכת הדרכים באזור תעשיה.
ב. שינוי במגבלות השימוש למשרדים.

דרך,  והרחבת  דרך  ביטול  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הגדלת גובה מותר. ב. שינוי ייעוד ממבנה ציבור לדרך, שינוי 
ייעוד מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לדרך, שינוי ייעוד מדרך 
לאזור תעשיה קלה ומלאכה, שינוי ייעוד מחקלאי לדרך, שינוי 
ייעוד משצ"פ לדרך, שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ, שינוי בשטחי 

המשרדים המותרים לבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17896
שם התכנית: הסדרת תוואי דרכים עקב טעות סופר 

בתכנית ג/8156, רמת ישי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17896,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכניות ג/5788, ג/8156.

גושים  ישי.  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 11182 חלקות במלואן: 42, 43, חלקי חלקות: 41, 

.44

בתכנית  שנפלה  סופר  טעות  תיקון  א.  התכנית:  מטרת 
ג/8156 בדבר תוואי דרכים מס' 26 ו–25 ביחס לתכנית ג/5788, 
ב. התאמת תוואי   .42 זיקת הנאה בחלקה מס'  והגדרת תחום 

דרכים לקיים בשטח.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי תוואי דרכים, תחום זיקת 
שינוי  ב.  למגורים.  ומדרך  לדרך  ממגורים  ייעוד  שינוי  הנאה, 

קווי בניין למבנים קיימים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי  מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17973
שם התכנית: הוספת שימוש אזור מסחרי ישן, רמת ישי

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17973,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכנית ג/8156.

גושים  ישי.  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 11181, חלקות במלואן: 46, 168, 169, חלקי חלקות: 

98, 102, 165 - 167. גוש: 11183, חלקי חלקות: 25, 34, 46.

מטרת התכנית: הוספת שימושים במרכז המסחרי הישן.

לייעוד  שימושים  תוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 מסחר. ב. שינוי בהוראות בניה. ג. הגדרת שטחי שירות לחניה 

תת–קרקעית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17184
שם התכנית: שינוי תוואי דרך, משהד

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

גנ/17184, שינוי לתכנית ג/6485.

גושים  משהד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17472, חלקי חלקות: 39, 73, 80, 81.

מטרת התכנית: שינוי בתוואי דרך.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך.
ב. שינוי ייעוד מדרך למגורים ב' ושצ"פ. ג. שינוי ייעוד משטח 

למבני ציבור לדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1040 עמ'  התשס"ט,   ,5879 הפרסומים  ובילקוט   14/11/2008

בתאריך 09/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי  מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17318
שם התכנית: הרחבת מגרש מגורים על חשבון 

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

גנ/17318, שינוי לתכנית ג/7609.

גושים  מאה'ל.  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 16938, חלקה במלואה: 41.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למגורים ב'.

שצ"פ  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים ב'. ב. שינוי קו בניין למבנה קיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3294 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   17/08/2008

בתאריך 06/04/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17321
שם התכנית: שינוי בשימושים של שצ"פ, ריינה

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

גנ/17321, שינוי לתכניות ג/5507, ג/10836.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה. גושים וחלקות: 
גוש: 17512, חלקי חלקות: 20, 24.

מטרת התכנית: שינוי בשימושים של שצ"פ.

דרך   20/3 למגרש  גישה  התרת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
השצ"פ, על ידי יצירת זיקת הנאה למעבר לרכב.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4414 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   08/08/2008

בתאריך 18/08/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17930
שם התכנית: דרך 70, קטע חוצה יקנעם

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

ג/17930, שינוי לתכניות ג/בת/250, 1/מק/מע/008/297.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית, דרך 70, 
קטע חוצה יקנעם, החבת דרך שירות וחיבור לכביש 70. גושים 
וחלקות: גוש 11495, ח"ח 19-15, 27, 36-34, 93, 101, 119, 125, 

126, גוש 12330, ח"ח 43-41, 45.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד משצ"פ המיועד להפרדה בין 
כבישים לדרך. 2. יצירת מסגרת תכנונית לביצוע צומת חדש.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד שטח שצ"פ המיועד 
 70 מס'  דרך  חיבור  ביצור  לצורך  לדרך  כבישים  בין  להפרדה 

לכביש גישה לאזור תעשיה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2681 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   13/02/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא   ולבניה 
טל' 04-6468585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/14934
שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי לשטח לכרייה 

וחציבה ודרכים, כפר סמיע
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/14934,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכניות ג/7466, ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סמיע. גושים וחלקות: 
גוש: 19198, חלקות במלואן: 38, 59 - 62, חלקי חלקה: 118. גוש: 

19205, חלקי חלקה: 95.

מטרת התכנית: ייעוד שטח לאתר כרייה וחציבה של שיש.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח 
כרייה וחציבה, ודרך מוצעת.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17391
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע בנחלה מס' 33, 

מושב עבדון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/17391,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 
לתכניות ג/2265, ג/14338, כפיפות לתכניות ג/9953, תממ/9/2, 

תמא/35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עבדון, גושים וחלקות: 
גוש: 18600, חלקי חלקה: 1. גוש: 18682, חלקי חלקות: 10, 17.

ביישוב  למגורים  המיועד  הגדלת השטח  התכנית:  מטרת 
כפרי בנחלה מס' 33.

משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ספורט ושטח פרטי פתוח למגורים ביישוב כפרי ולמבני משק. 
ב. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ג. קביעת זכויות 

והוראות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17477
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע לשטח למבני משק, 

מושב חוסן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  ג/17477,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכנית ג/15060.

גושים  חוסן.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19897, חלקי חלקה: 2. גוש: 19907, חלקי חלקה: 

.19

מטרת התכנית: הרחבת חוות גידול פטריות מאושרת.

ייעוד מקרקע חקלאית,  עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי 
ומשטח חקלאי מיוחד למבני משק. ב. קבלת הקלה מתמ"א 22. 
ג. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת זכויות 

והוראות בניה.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17698

שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברח' יפה נוף 240, שלומי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17698,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכנית ג/1999.

גושים  שלומי.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18538, חלקי חלקות: 29, 35.

 261 מס'  במגרש  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:   מטרת 
 2 הוספת  ב.  המגרש.  משטח  ל–126%  המגרש  שטח  מ–97% 

יחידות דיור.

ידי  על  בניה,  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קומות.  ומספר  המבנה  בגובה  שינוי  ללא  מרפסות,   סגירת 

ב. הקטנת קווי בניין במגרש מס' 261.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/15682
שם התכנית: שינוי ייעוד לתיירות ונופש, מושב שומרה

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

ג/15682.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שומרה. גושים 
וחלקות: גוש: 19834, חלקי חלקות: 5, 8, 9, 14.

כפרית  סוויטות  מלונית  הקמת  לאפשר  התכנית:  מטרת 
ברמה A לפי הנחיות משרד התיירות במושב שומרה.

כפרי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  עיקרי 
ודרך.  פתוח  ציבורי  שטח  ונופש,  תיירות  לאזור  תמ"מ2   לפי 
ודרך.  ונופש  תיירות  לאזור  חקלאי  משטח  קרקע  ייעוד  שינוי   ב. 
ג. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ד. קביעת הוראות 
בנוף  והשתלבות  עיצוב  ארכיטקטוניות,  הנחיות  קביעת  ה.  בניה. 

ובסביבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1760 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   19/12/2008

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/15957
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, שלומי

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

גנ/15957, שינוי לתכנית ג/7822.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי. גושים וחלקות: 
גוש: 18214, חלקה במלואה: 150, חלקי חלקות: 146, 156.

מטרת התכנית: לגליזציה של מרפסות קיימות בחלקה 150, 
גוש 18214 בשכונת פסגת שלומית.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות בניה: א. שינוי אחוזי 
בניה מ–86% ל–97%. ב. שינוי קווי בניה קדמי מדרך מס' 51 מ–5 
מ' ל–2 מ'. קו הבניה הינו למרפסות מקורות. ג. קביעת הנחיות 

בניה ועיצוב אדריכלי. ד. הגדלת התכסית מ–27% ל–40%.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4414 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   24/08/2008

בתאריך 18/08/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
מעונה,  הגליל,  מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה   לתכנון 
טל' 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
 מס' ג/16154

שם התכנית: הגדלת אזור מגורים בנחלה 52, ושינוי 
ייעוד למבני משק, מושב צוריאל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ברמה  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
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ג/9953,  ג/10298,  לתכניות  שינוי  ג/16154,  מס'   מפורטת 
ג/14074, ג/14833.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב צוריאל. גושים 
וחלקות: גוש: 19901, חלקי חלקות: 8, 9, 19, 24.

הנחיות  עם  חקלאית  לקרקע  שטח  ייעוד  התכנית:  מטרת 
מיוחדות בנחלה מס' 52 במושב צוריאל, לצורך הקמת 6 יחידות 
שמירת  תוך  למגורים,  המיועד  השטח  הגדלת  ללא  אירוח, 
בתכניות  שהוגדרו  כפי  הדיור  יחידות  ומספר  הבניה  זכויות 
אירוח  יחידות  לבניית  המותר  השטח  את  להגדיל   קודמות. 
מ–160 מ"ר ל–200 מ"ר, וכן מספר יחידות האירוח המותרות לבניה 

מ–4 יחידות ל–6 יחידות. שינוי בקווי הבניין המאושרים.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאית  קרקע  כפרי,  ב'  למגורים  משק  למבני  ושטח  מגורים 
הבניין  בקו  שינוי  ב.  מיוחדות.  הנחיות  עם  חקלאית   וקרקע 
 מ–5 מ' ל–4 מ' בדרך מס' 3, ובקו הבניין הצדדי מ–4 מ' ל–3 מ'. 
ג. קביעת השימושים המותרים בכל תא שטח. ד. קביעת זכויות 

והוראות בניה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1199 עמ'  התשס"ט,   ,5883 הפרסומים  ובילקוט   05/12/2008

בתאריך 17/12/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/17124
שם התכנית: הקצאת מגרש לבניה פרטית ביציאה 

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

ג/17124, שינוי לתכניות ג/8060, ג/8186, ג/12275.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כסרא. גושים וחלקות: 
גוש: 19227, חלקי חלקות: 9, 94. גוש: 19228, חלקי חלקה: 12.

מטרת התכנית: הקצאת שטח לבניה למגורים ב'.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד קרקע חקלאית לייעוד 
מגורים ב', ושצ"פ.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4415 עמ'  התשס"ח,   ,5840 הפרסומים  ובילקוט   24/07/2008

בתאריך 18/08/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6508555 טל'   ,17511
מעונה,  הגליל,  מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה   לתכנון 
טל' 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים מעלה הגליל ומעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/15934
שם התכנית: הרחבת בית העלמין היהודי בתרשיחא 

ליד מעונה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבניה 
מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  ומעלה  הגליל  מעלה  ולבניה 
מס' ג/15934, שינוי לתכניות תמא19, ג/11268, ג/4370, ג/9656,

ג/10316.

גושים  מעונה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,5  ,1 4, חלקי חלקות:   ,3 גוש: 18375, חלקות במלואן:   וחלקות: 

10, 11. גוש: 18434, חלקי חלקה: 5.

העלמין  ובבית  מסביב  ייעודים  הגדרת  התכנית:  מטרת 
הקיים האזורי בתרשיחא, לשם הסדרת המצב הקיים.

עיקרי הוראות התכנית: ביטול השטחים שאושרו לצורכי 
קבורה ואינם זמינים לשימוש עקב הגבלות של רשות העתיקות 
ולשטח חקלאי, שינויים בהתאם  וייעודם לפארק ארכיאולוגי 
למצב קיים, והרחבה נוספת של שטח בית העלמין, על חשבון 

שטח ציבורי פתוח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
טל'   ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,   מחוז 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555
הגליל,    מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  הוועדה המקומית  ולמשרדי   ,04-9979659 טל'  מעונה, 
מעלות-תרשיחא,   ,1 האורנים  רח'  נפתלי,  מעלה   ולבניה 

טל' 04-9978030.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/16301
שם התכנית: הרחבת אזור תעשיה, מג'דל שמס

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/16301,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  החרמון  מעלה 

לתכניות ג/8468, ג/6192.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

מטרת התכנית: הרחבת שטח אזור תעשיה קיים.
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 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח לתעשיה.
לתא  נגישות  מתן  ג.  בניה.  היתרי  למתן  הוראות  קביעת  ב. 

שטח 1.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה החרמון, מסעדה 12439, 

טל' 04-6981677.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16305
 שם התכנית: תחנת שאיבה בשמורת טבע

נחל סער, מסעדה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
ג/5867,  לתכניות  כפיפות  תמ"מ/3/2,  לתכנית  שינוי  ג/16305, 

תממ/2, תמא/35, תמא/34/ב/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מסעדה.

א. הסדרת תכנית להקמת תחנת שאיבה  מטרת התכנית: 
למיתקנים  שטח  ייעוד  ב.  טבע.  שמורת  בתחום  שחלקה 
הנדסיים, וזיקת הנאה למעבר בשטח חקלאי. ג. הקלה בקו בניין 
מדרך אזורית מס' 909 מ–80 מ' ל–22 מ' מציר הדרך בעבור זיקת 

המעבר לרכב, ו–50 מ' מציר הדרך בעבור תחנת השאיבה.

זכויות והגבלות בניה  עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת 
מגבלות  הוראות,  הנחיות,  קביעת  ב.  שאיבה.  תחנת  בעבור 
דרכים,  תשתית:  מערכת  וביצוע  פיתוח  לתכנון,  ואיסורים 
מים, ביוב, וניקוז. ג. הסדרת זיקת הנאה למעבר ברכב בקרקע 

חקלאית לגישה לתחנת השאיבה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3649 עמ'  התשס"ח,   ,5824 הפרסומים  ובילקוט   13/06/2008

בתאריך 26/06/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6981677 טל'   ,12439 מסעדה  החרמון,  מעלה  ובניה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17659
שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים א' למגורים 

 ומסחר, הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין,
מעלות תרשיחא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שינוי  גנ/17659,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נפתלי  מעלה 

לתכניות ג/10778, ג/6953, ג/12502.

מעלות-תרשיחא. ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 18403, חלקי חלקה: 7.

למגורים  א'  מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
ומסחר.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור מגורים א' 
למגורים ומסחר. ב. קביעת השימושים המותרים באזור מגורים 
תכסית  צפיפות,  בניה,  כגון:  בניה,  הוראות  קביעת  ג.  ומסחר. 

קרקע, גובה וקווי בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, מעלות-

תרשיחא, טל' 04-9978030.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17142
שם התכנית: שינוי ייעוד מתחנת תדלוק לתעשיה, 

אזור תעשיה דלתון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שינוי  גנ/17142,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מרום 

לתכנית ג/12428.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דלתון. גושים וחלקות: 
.72 חלקה:  חלקי   ,14037 גוש:   .15 חלקה:  חלקי   ,14035  גוש: 

גוש: 14270, חלקי חלקות: 6, 7.
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886 אזורית  מדרך  בניין  בקו  הקלה  א.  התכנית:   מטרת 
מ–80 מ' מהציר ל–50 מ' מהציר. ב. שינוי ייעוד מגרש מס' 37 

מתחנת תדלוק לתעשיה.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות בניה ושימושים.
ב. שינוי ייעוד קרקע מתחנת תדלוק לתעשיה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
 ,13910 מירון  הגליל,  מרום  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טל' 04-6919806.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/13315
שם התכנית: הרחבת מושב שפר, שכונה דרום מערבית

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

ג/13315, שינוי לתכנית ג/9619.

גושים  שפר.  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 15668, חלקי חלקות: 46 - 49, 58, 71.

מטרת התכנית: הרחבת מושב שפר ב–22 יחידות דיור.

מקרקע  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ודרך.  פתוח  ציבורי  שטח  למגורים,  טבע  ושמורת   חקלאית 
ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ג. מתן הוראות 
לחלוקה למגרשים. ד. קביעת הוראות בניה. ה. קביעת הנחיות 
בינוי ועיצוב אדריכלי. ו. קביעת הנחיות סביבתיות. ז. קביעת 
הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות. ח. הגריעה משמורת טבע 

וביטול הכרזה לפי חוק הגנים הלאומיים. ט. הקלה מתמ"א 8.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,758 עמ'  התשס"ז,   ,5601 הפרסומים  ובילקוט   23/06/2006

בתאריך 30/11/2006.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17511 עילית  נצרת  קרית הממשלה,  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
מרום הגליל, מירון 13910, טל' 04-6919806, וכל מעוניין  רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/17403

שם התכנית: הרחבת רקפת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שינוי  ג/17403,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  משגב 
לתכניות ג/במ/131, ג/6087, כפיפות לתכניות ג/14108, תממ/ 

9/2, תמא/34/ב/3, תממ/52/2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב רקפת. גושים 
וחלקות: גוש: 19285, חלקה במלואה: 4, חלקי חלקות: 3, 5. גוש: 
19299, חלקות במלואן: 1 - 3, חלקי חלקות: 4, 17, 44, 45. גוש: 

19816, חלקי חלקות: 3, 5, 7.

מטרת התכנית: א. הרחבת אזורי המגורים ביישוב לקיבולת 
מכסימלית של עד 350 יח"ד לפי שינוי מס' 52 לתמ"מ 2, תוספת 
של 97 יח"ד. ב. הסדרת ייעודי שטחים שונים בהתאם לשימושי 
ג. הקצאת  ומסחר(.  נופש  ספורט,  )שצ"פ,  בפועל  שטחים אלה 

שטח לאתר אצירת פסולת יישובי.

למגורים,  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אתר  מסחר,  פתוח,  ציבורי  שטח  ונופש,  ספורט  ציבור,  מבני 
פסולת ודרכים. ב. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.

ג. קביעת הנחיות אדריכליות וזכויות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'  משגב,  ד"נ  משגב,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-9990102

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17756
שם התכנית: שינוי קו בניין למגרש 12, גילון

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לתכנית  שינוי  גנ/17756,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  משגב 

ג/5357.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גילון. גושים וחלקות: 
גוש: 19164, חלקה במלואה: 24, חלקי חלקה: 71.

לתכנית  בהתאם  קרקע  ייעודי  הסדרת  התכנית:  מטרת 
מאושרת החלה על השטח )ג/5357(, ובהתאם לתרש"צ שאושר 

לתכנית.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קו בניין אחורי מ–5 מ' בתחום 
שבו קיימות חריגות בניה, לפי קו קונטור המבנה. ב. שינוי ייעודים 

בתחום התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
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להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'  משגב,  ד"נ  משגב,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

.04-9990102

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/16893
שם התכנית: תחנת מעין חומה ומגדל, קיבוץ ניר דוד

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
עמק המעיינות  מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/16893, שינוי 

לתכנית ג/7470.

)תל  דוד  ניר  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עמל(. גושים וחלקות: גוש: 20962, חלקי חלקה: 8. גוש: 20965, 

חלקי חלקות: 2, 3.

מטרת התכנית: דיוק בגבול מגרש המיועד לגן לאומי עם 
הנחיות מיוחדות, וכן קביעת זכויות בניה.

משטח  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הנחיות  עם  לאומי  גן  לשטח  חקלאות  ושטח  מים  למיתקני 
בניה  היתרי  למתן  בניה  ומגבלות  זכויות  קביעת  ב.  מיוחדות. 

בתחום התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
שאן,  בית  המעיינות,  עמק  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טל' 04-6065850.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 172/101/02/4

שם התכנית: שינוי ייעודי קרקע ברח' צה"ל פינת 
רח' מרכז התעשיה, אשקלון

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
 ,172/101/02/4 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  אשקלון 

שינוי לתכנית 101/02/4.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

צה"ל  רח'  אשקלון.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  התעשיה.  מרכז  רח'  פינת 
 .93 חלקה:  חלקי   ,1213 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול   בקו 
גוש: 1214, חלקות במלואן: 34, 40, 85, 87, 93, 127, חלקי חלקות: 

39, 94. גוש: 1216, חלקי חלקה: 143.

הבעלים. בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א.  התכנית:   מטרת 
ב. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למסחר, משרדים, תעשיית הייטק, 
ג. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית  קביעת הנחיות ומגבלות בניה. 

לשטח ציבורי פתוח. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6792355.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 166/102/02/5

שם התכנית: בית ספר הטכני של חיל האוויר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
באר שבע מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 166/102/02/5, 

שינוי לתכנית 119/102/02/5.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. 

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

אילן  דרך  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 רמון. גושים וחלקות: גוש חלוצה 2, חלקה 1 )חלק(. גוש חלוצה 3, 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית  גבולות  )חלק(.   1 חלקה 

רצוף.

מטרת התכנית: 1. הגדלת שטח מגרש לבנייני ציבור בעבור 
בית ספר טכני של חיל האוויר. א. שינוי ייעוד משטח ציבורי 
פתוח לטיפול נופי בוואדיות לבנייני ציבור. ב. איחוד וחלוקת 
בניה.  ומגבלות  הנחיות  קביעת  ג.  בעלים.  בהסכמת   מגרשים 

ד. הגדלת תכסית מרבית. 2. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 177/102/02/5

שם התכנית: חניה ציבורית ברח' שז"ר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה    באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 177/102/02/5, 

שינוי לתכניות 33/102/02/5/א, 134/102/02/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רח' שז"ר 
קואורדינטה   ,X181.025 קואורדינטה  העיריה.  לבית   בסמוך 
Y573.150. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות: גוש: 38016, חלקי חלקות: 4, 5, 6. גוש: 38056, 

שומה.

מטרת התכנית: הקמת חניה ציבורית כתוספת לגן ציבורי 
סמוך.

מגורים  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לחניה ציבורית. ב. קביעת הנחיות לתכנון, וביצוע חניה 

ציבורית ברח' שז"ר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 58/103/03/5

שם התכנית: בניין מסחר ומשרדים, מגרש מס' 16 
ברח' רגר פינת רח' וולפסון, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שינוי   ,58/103/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 

לתכנית 19/103/03/5, כפיפות/שינוי לתכנית 34/103/03/5.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת בעלים.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שדרות  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,Y572.800 קואורדינטה  אזרחי.  מרכז   ,19  רגר 

X180.750. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 38016, חלקה במלואה: 17, חלקי חלקות: 16, 25, 28.

שירותים  שייעודו  מגרש  שטח  להגדיל  התכנית:  מטרת 
לצורך  ציבור  לבנייני  שטח  שייעודו  מגרש  חשבון  על  ומסחר 
הגדלת שטח החניה של הבניין שבמגרש, ברחוב רגר 19 )פינת 

רחוב וולפסון(.

1. הרחבת אזור מסחר ומשרדים   עיקרי הוראות התכנית: 
ידי  על  ציבור,  ומוסדות  למבנים  שטח  חשבון  על  מ"ר  ב–206 
שינוי ייעוד הקרקע ממבנים למוסדות ציבור, למסחר ומשרדים. 
קביעת   .3 בעלים.  הסכמת  ללא  מגרשים  וחלוקת  איחוד   .2
התכליות המותרות, והוראות הבניה בכל תא שטח. 4. הוספת 
זכויות בניה עיקרי 1,135 מ"ר בהתאם לבניה קיימת. 5. קביעת 

הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 116/177/03/5

שם התכנית: רחוב סמילנסקי, מאפיית ראשונים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
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ולבניה    באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 116/177/03/5, 
שינוי לתכנית 177/03/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שבע. באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
העיר העתיקה, פינת הרחובות סמילנסקי וטרומפלדור. גבולות 
וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
לשעבר(,   16 מס'  )חלקה   97 חלקה:  חלקי  ארעי,   38033  גוש: 

.12 ,11 ,1

אזור  להרחבת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים משולב ברח' סמילנסקי, על ידי: א. שינוי בייעוד קרקע 
משצ"פ לאזור מגורים משולב. ב. קביעת המבנה הקיים כמבנה 
לשימור. ג. קביעת הוראות מבנה לשימור, בהתאם לממצאים 
ומגבלות  הנחיות  קביעת  ד.  תיק התיעוד המקדים.  ולהנחיות 
בניה  זכויות  קביעת  ה.  לשימור.  מבנה  הכולל  במגרש  בניה 
לשטח עיקרי ולשטחי שירות, וקביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

ו. קביעת הוראות בדבר אתר עתיקות מוכרז.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 61/206/03/5

 ,A1104 'שם התכנית: מגורים במגרשים מס 
B1104, שכונת נווה מנחם, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
 ,61/206/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבניה 

שינוי לתכניות 5/במ/4/75, 5/במ/75.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שבע. באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 .15 טוב  משה  רח'  מנחם,  נווה  בשכ'  נמצא  התכנית  שטח 
קואורדינטה X177.050, קואורדינטה Y575.025. גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38177, 

חלקות במלואן: 6, 7, חלקי חלקה: 60.

 A1104 מגורים  למגרש  בניה  שטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ברחוב משה טוב 15, שכונת נווה מנחם, על ידי שינויים בזכויות, 

הנחיות והגבלות בניה.

ידי  על  בניה,  שטח  הוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המיועד   A1104 מס'  שטח(  )תא  במגרש  בניה  זכויות  הגדלת 
לאזור מגורים א' )חד–משפחתי עם קיר משותף( למטרה עיקרית 
מ"ר. ל–27  מ–21  שירות  שטחי  הגדלת  ב.  מ''ר.  ל–175   מ–130 
ג. קביעת קווי בניין למחסן. ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה. 

ה. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
באר   ,2 בגין  מנחם  רח'  שבע,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 171/102/02/5

שם התכנית: מגרש 25 ו–26, שכונת נווה זאב, פלח 5
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 171/102/02/5, כפיפות לתכנית 98/102/02/5.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב נווה 
ו–26 שבפלח 5 בשכונת   25 זאב. התכנית מתייחסת למגרשים 
Y קואורדינטה   ,X - 178,092 קואורדינטה  זאב.  נווה   מגורים 
- 571,335. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות: גוש: 38195, חלקות במלואן: 9, 10.

ו–26   25 למגרשים  הבניה  בזכויות  שינוי  התכנית:  מטרת 
בשכונת נווה זאב, פלח 5.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטח השירות מעל לכניסה 
המגרשים  שאר  לכל  להשוותו  כדי  ו–26,   25 מגרשים  בעבור 

בתכנית המאושרת )98/102/02/5(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1764 עמ'  התשס"ט,   ,5899 הפרסומים  ובילקוט   04/01/2009

בתאריך 12/01/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
2, באר שבע, טל' 08-6463807, וכל  באר שבע, רח' מנחם בגין 
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מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 148/03/25

שם התכנית: הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית-מזרח
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
דימונה מופקדת תכנית מפורטת מס' 148/03/25, שינוי לתכנית 

53/100/02/10, כפיפות לתכניות 100/02/10, תממ/14/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה. מישור ימין. 
קואורדינטה X544.350, קואורדינטה Y207.050. גבולות התכנית: 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39074, 

מוסדר, חלקי חלקה: 1.

תכנונית  מסגרת  והכנת  שטחים  ייעוד  התכנית:  מטרת 
לפי  מאושרת  לדרך  חיבור   .2 חרסית.  כריית   .1 אלה:  למטרות 
לפי  לכרייה  המיועד  השטח  צמצום   .3  .53/100/02/10 תכנית 

תכנית 53/100/02/10.

עיקרי הוראות התכנית: התכנית מייעדת שטחים ומכינה 
מסגרת תכנונית למטרות אלה: 1. כריית חרסית. 2. חיבור לדרך 
מאושרת לפי תכנית 53/100/02/10. 3. צמצום השטח המיועד 

לכרייה לפי תכנית 53/100/02/10.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 
המקומית לתכנון ולבניה דימונה, שד' הנשיא 1, דימונה 8600, 

טל' 08-6563182.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
 מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית 

 מפורטת מס' 8/135/03/8
 שם התכנית: חילופים בקרקע חקלאית, משק 

קריספי, מושב חצב
הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזאת  נמסרת 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   ,8/135/03/8 מס'  מפורטת   תכנית 

03/08/2007 ובילקוט הפרסומים 5705, התשס"ז, עמ' 4020, בתאריך 
20/08/2007, וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  מופקדת   ,1965
טוביה  הדרום  ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה באר 

תכנית מפורטת מס' 8/135/03/8, שינוי לתכנית 135/03/8.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצב. נחלת משפחת 
מועצה  בתחום  חצב,  במושב  לצדה  ב'  וחלקה  קריספי 
קואורדינטה   ,X177.800 קואורדינטה  טוביה.  באר   אזורית 

Y631.300. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 2243, חלקי חלקה: 62. גוש: 2245, חלקות במלואן: 8, 23.

לצורך  ו–23,   8 חלקות  וחלוקת  איחוד  א.  התכנית:  מטרת 
תחום  הגדרת  ב.  חקלאית.  בנחלה  קיימים  מבנים  הכללת 

השפעת נחל.

עיקרי הוראות התכנית: א. איחוד וחלוקת מגרש 35 )קרקע 
ב'(. חלקה  חקלאית,  )קרקע   181 ומגרש  א'(,  חלקה   חקלאית, 
ב. קביעת זכויות הבניה בקרקע חקלאית ל–35% משטח המגרש.
ג. קביעת זכות מעבר לציבור מדרך מס' 131 לאזור חקלאי חלקה 
.)B181 '(, ולמיתקן ההנדסי )תא שטח מסA181 'ב' )תא שטח מס
ביצוע  קביעת שלבי  ה.  בניה.  היתר  למתן  קביעת התנאים  ד. 

התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז הדרום. העתק התנגדות יומצא למשרדי 
טוביה,  באר  טוביה,  באר  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 08-8503404.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי להבים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 1/103/03/16

שם התכנית: בית מגורים ברחוב כוכית 5, להבים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
כפיפות   ,1/103/03/16 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  להבים 

לתכניות 7/במ/205, 103/03/16, 16/מק/2012.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: להבים. רח' כוכית 5,  
פרטים בצפון  ומגרשים  כוכית במערב לשצ"פ במזרח  רח'  בין 
ובדרום. קואורדינטה X181.700, קואורדינטה Y586.200. גבולות 

התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 100469 ארעי, חלקי חלקה: 1.

הכניסה  בקומת  בניה  זכויות  תוספת  התכנית:  מטרת 
ובקומה א', ושינויים בהנחיות ומגבלות בניה.

מעל  בניה  זכויות  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ביטול   .3 וצדדי.  אחורי  בניין  קווי  שינוי   .2 הקובעת.  הכניסה 
הגדלת   .4 הקובעת.  לכניסה  מתחת  שירות  שטח  בניה  זכויות 
זכויות בניה שטח שירות מעל לכניסה הקובעת. 5. תוספת של 

50 ס''מ לגובה המותר של המבנה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה להבים, להבים, טל' 08-6517465.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 524/03/7

שם התכנית: שגב שלום, שכונה ד', מגרש 100
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

524/03/7, שינוי לתכנית 7/במ/19/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

מגרש  שלום.  שגב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .Y566.925 קואורדינטה ,X184.650 100 בשכונה ד'. קואורדינטה
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 

וחלקות: גוש: 39772, חלקי חלקה: 9.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה, ושינוי בקווי הבניין 
במגרש 100 בשכונה ד' בשגב שלום הכולל 4 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת שטחי הבניה המרביים 
שטחים  המהווים   70% מתוכם  מ"ר,   66  + ל–88%  במגרש 
קווי  קביעת  ג.  והשימושים.  התכליות  קביעת  ב.  עיקריים. 
הבניין במגרש. ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות 

 כלליות לתשתיות. ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3009 עמ'  התשס"ט,   ,5932 הפרסומים  ובילקוט   20/02/2009

בתאריך 19/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263791, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 הכוללת הוראות של תכנית מפורטת 

 מס' 6/129/03/6
שם התכנית: אחוזת אתרוג, מגרש מס' 25, )חלקה 73(

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה    
שקמים מופקדת תכנית מיתאר מקומית הכוללת הוראות של 

תכנית מפורטת מס' 6/129/03/6, שינוי לתכנית 6/במ/165.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אחוזת אתרוג. בתחום 
גבולות   .172.325/622.725 קואורדינטות  שפיר.  אזורית  מועצה 

התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 3055, חלקה במלואה: 73, חלקי חלקות: 72, 93.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בניה ליח"ד קיימת במגרש 
מס' 25 שבאחוזת אתרוג.

עיקרי  בניה:  שטחי  הוספת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושירות. ב. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 77/100/02/10

שם התכנית: אתר לכריית חרסית, מפעלים בתחום 
שטח לתעשיה

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 77/100/02/10, כפיפות לתכניות 

100/02/10, 51/100/02/10, תממ/14/4, תמא/10/23.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

למפעלי  מערבית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  תמר.  אזורית  מועצה  בתחום  המלח-סדום.  ים 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y548.600 קואורדינטה   ,X233.400
מוסדר,   39689 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקי חלקה: 3. גוש: 39690 מוסדר, חלקי חלקות: 1, 2, 3.

מטרת התכנית: לאפשר כריית חרסית באזור תעשיה לפי 
תכנית מיתאר מס' 51/100/02/10 - מפעלי ים המלח.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הכנת תכנית מפורטת המאפשרת 
כרייה וחציבה בשטח מיועד לתעשיה לפי תכנית מיתאר מס' 
הגישה  לדרך  ייעוד שטח   .2 ייעוד.  שינוי  ללא   ,51/100/02/10 
בתום  האתר  שטח  והסדרת  שלביות  קביעת   .3 האתר.  אל 

העבודות בו. 4. קביעת זכויות ומגבלות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה תמר, נוה זהר, טל' 08-6688841.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 4/107/03/10

שם התכנית: מחצבות תמר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה תמר מופקדת תכנית מפורטת מס' 4/107/03/10, שינוי 
107/03/10, כפיפות לתכניות תמא/1/14,   ,184/03/10 לתכניות 

תממ/14/4.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

קואורדינטה  תמר.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .X549.000 צפון  דרום  קואורדינטה   ,Y223.500 מזרח  מערב 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 39064, חלקי חלקה: 2. גוש: 100117, חלקי חלקות: 

1, 3. גוש: 100118, חלקי חלקות: 1, 5.

תכנונית  מסגרת  והכנת  שטחים  ייעוד  התכנית:  מטרת 
לעיבוד  מיתקנים  הקמת   .2 וחציבה.  כרייה   .1 אלה:  למטרות 
החומר הנחצב. 3. דרכי גישה לאזורי המיתקנים. 4. שימור נופי 

)אגן וויזואלי(.

שטחים  מייעדת  התכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וחציבה. כרייה   .1 אלה:  למטרות  תכנונית  מסגרת   ומכינה 
2. הקמת מיתקנים לעיבוד החומר הנחצב. 3. דרכי גישה לאזורי 

המיתקנים. 4. שימור נופי )אגן וויזואלי(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 

המקומית לתכנון ולבניה תמר, נווה זהר, טל' 08-6688841.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעות בתי הדין הרבניים 	 	

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מגרשק מיכאל18.8.2000מגרשק אנה8847

נעמד מירה10.6.2007נעמד ששון8857

עובד שולמית23.6.2009יחזקאל פלורה1030

פרנסקי גבריאל11.2.2009פרנסקי שירה3348

בוגוסלבסקי 9607
מאיה

בוגוסלבסקי לב21.6.2009



ילקוט הפרסומים 5986, כ"א באב התשס"ט, 11.8.2009 5292

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מתלון יעקב25.12.1999כהן זורה6192

בר נתן–קופיבקר 3110
יעל

קופיבקר אריה10.3.2009

נבעה יוסף24.6.2009נבעה אברהם7539

זלצמן יעקב 2012
מרדכי

זלצמן סוזן12.1.2001

נסים מרים1.7.2009נסים גורג'יה8225

ביטון סיגלית10.9.1987דרגן אבנר7794

פסח–שפורן חנה18.5.2008שפורן גבריאלה2381

פסח–שפורן חנה6.6.2009שפורן אשר2373

בן מנחם שרה 3463
אסתר

בן מנחם פריד 6.5.2009
אלחנן

בקשי דורון הרב 7.5.2005דורון אסתר5525
אליהו

עפשטיין ברוך4.9.2007אפשטיין זיידל3503

שפירא משה 10.3.2009שפירא ברוך4356
מרדכי

קאפח סעדיה30.6.2009קאפח מאיר8956

שטרן אלימלך5.8.2008שטרן יפה7064

שמוילוביץ' 0669
אספיר

פולמכט מרים4.4.2002

טוויל אילנה12.7.2008טוויל אהרון1670

פרקש ליאנה30.6.2009כהן אדיט1935

אברמוביץ' 1067
אלכסנדר

אברמוביץ–מכלין 25.4.2009
יאנה

ליברמן אהרן 11.6.2009ליברמן אלכסנדר2938
מרדכי

מגרשק נינאל21.12.1997לוין רחל8763

מצקין אורי10.5.2009מצקין רפאל6095

בריל אסתר12.5.2009בריל עמוס יוסף2996

שאלתיאל 5811
יהודה

שאלתיאל יעקב8.5.1997

שאלתיאל יעקב10.1.2009שאלתיאל רחל5829

קורמן הלןקורמן דוד8237

דרובניס לאה6.6.2009צוויג שרה5455

בן זימרה רינה5.6.2009חדד יששכר2011

כ"ד בתמוז התשס"ט )16 ביולי 2009(

																																															משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שם–טוב רפאל10.4.2009שם–טוב משה0442

גורביץ אושרה 26.3.2008חוברה יצחק5907
סיידי

ברק גיל–שאול24.5.2009ברק מרים6789

זליקמן טטיאנה8.10.2002טיבבנקו איליה9882

וינברג טובה28.6.2009ליברמן שמחה7043

מזרחי מרדכי12.4.2009אברהם אפרים3555

כהן חיים23.11.2007כהן יצחק3946

כהן חיים8.12.1993כהן סלחה3953

אבי–טל אבי24.6.2008אבי–טל שלום4489

אלרון לידיה11.2.2009גלפרין לואיסה3007

ברגר אליהו1.5.2009ברגר יהודית6393

אהרון אילנה2.6.2009אהרון משה9808

קזרבין אידה18.6.2009קזרבין לאוניד5516

נחום עמוס24.3.2009נחום חלפו4867

דויטשר ירדנה3.6.2009דויטשר בנימין6212

גיטר מרצל10.7.2009גיטר ז'ני8372

אופנהיים עליזה26.6.1980סינואני דוד1167

אופנהיים עליזה30.7.1998סינואני חנה1175

לב רבקה25.6.2009לב אלקנה7921

והב יפה24.1.2007כהן יהודה2240

חרוד אמירה 19.6.2009חרוד ישראל4751
ויקטוריה

לבקוביץ 4313
מזל–אביבה

לבקוביץ יעקב11.8.2007

פרץ מכלוף9.1.2009פרץ רחל8854

גילרנטר שלום4.6.2008גלרנטר הניה5420

סלוצקי 10.9.2008סלוצקי הדסה4771
משה–יעקב

שמש רפאל–6614
ויליאם

שמש תקוה10.6.2008

ב"כ היועץ 28.10.2007קלך אסתר8607
המשפטי לממשלה
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

לוי שמואל8.3.2009לוי לאה8007

סינוני יהודה3.11.1996סינוני מעודד7983

סינוני יהודה18.8.2002סינוני חנה7991

סינוני יהודה21.10.2007סינוני שולמית3578

סינוני יהודה16.11.2008סינוני נתן9048

ליטין לודנילה14.12.2004ליטין אלכסנדר9850

יעקב מנדל27.3.2009יעקב אברהם3692

עובדיה מנשה9.10.1995עובדיה ששון3707

עובדיה מנשה8.12.2008עובדיה דיזי6598

קמחי רמי16.6.2009קמחי רבקה0418

הרשלר 5187
הניה–פשה

הרשלר מתתיהו–28.1.2009
נפתלי

גרוס חיים5.3.2007גרוס שושנה2560

ליברמן יונתן7.3.2008ליברמן אסתר9519

ליברמן יונתן30.3.2000ליברמן דוד4154

זיגפריד רות 2020
אלכסנדרה

רוסידן מרים27.4.2009

בן לוי נורית10.5.2009יעקב זוליאט8748

בניסטי זהבה17.7.2008בנסטי ללה8158

מיכלאשוילי 8271
יצחק

מיכלאשוילי בן 24.5.2009
ציון

וילציק חיים14.10.1998וילציק גולדה6915

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(

                                                 רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

רחמים ירדנה23.4.2003רחמים רחמים3710

רפורט מרדכי29.6.2009רפפורט רות0738

לויטה חיים11.6.2009לויטה צפורה3992

ברנס דליה31.5.2009ברנס משה0763

טננבוים גלילה24.11.2008אברהם עדנה6971

עמיגה יוסף30.5.2009עמיגה קמיל2813

רחמים משה חי19.7.2008רחמים ציביה7580

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

לוי סימון6.5.2009לוי סימי9228

וגנר שולמית15.12.2008וגנר פייביש1244

בן חור דוד24.5.2009בן חור חנה4043

קריוינסקי אורית26.4.2009קריוינסקי מרה4075

עטיא רחל8.5.2009עטיה ג'ורג'0700

דוד ישראל20.10.2004דוד משה5593

קירז'נר חיים26.2.2009קירז'נר חנה5300

קיהן צבי16.5.2009קיהן מינה9578

אפרתי רפאל15.3.2009אפריאט רבקה8314

אורפז אירית14.3.2009התשואל יפה8790

כהן רבקה שושנה23.2.2009גרשונוביץ רחל3889

בנציק רחל19.5.2009אבו בנימין3696

לבקוב מרגרטה4.6.2009קוגן ולנטינה8570

שרקביץ בוריס8.2.2009ליפשיץ לאה2113

כהן פאני פיליסיה7.6.2009ינקוביץ חנה רזל8687

שמש סילבי28.3.1975קרויטרו איזיק5805

ביטון יהודית2.6.2009ביטון מיכאל6504

יושבייב סוניה11.5.2008יושבייב סיילום8572

צוק אילנה25.4.2009אקסל צילה6241

דוד סער ישראל15.5.2009דוד יצחק7115

רוסק דוד28.3.1975רוסק סטלה3390

רוסק דוד4.1.1992רוסק חנוך3382

ויין יוסף23.6.2009וין צבי5994

ויין יוסף3.3.2003וין חנה0491

צוריאל אילון דוד25.4.2009צוריאלי טלי8910

קרוטנברג ישראל15.3.2009קרייטנברג דוד5015

סוניק אנה24.4.2009גלוזמן אספיר1859

כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(

                                       יצחק	היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גנקין יוליה6.12.2004גנקין יבסיי2678

עמירה טוני2.5.2009עמירה אהרן6050



ילקוט הפרסומים 5986, כ"א באב התשס"ט, 11.8.2009 5294

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בונימוביץ אלינה14.4.2009אטקין נחום0529

פוגל שרה1.6.2009פוגל אברהם6634

וובר אלן7.11.2005וובר סילביה2575

אסולין יוסף 9022
רפאל

אסולין טוני25.1.2005

ברנדר אליהו5.10.2005ברנדר מרים6826

שניידר אליהו25.6.2009שניידר אניה8944

בן דוד מאיר30.9.2002בן דוד מבורך1407

ישכיל אלימלך11.6.2009אלינסון חנה4078

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(

                                      יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בינסאי סיסאי31.5.2009בינסאי אילנש3338

פינקלשטיין 1532
מלכה

פינקלשטיין ברוך1.6.2009

שרשבסקי הדסה 1.4.2009ישמח זינה8587
צפורה

סימון יפה10.6.1977קריצלר יעקב6811

קרום דה ליטמן 2177
רוזה

ליטמן גיורא14.6.2009

הררי איתמר3.6.2009הררי נחמיה8049

פרחי מרים13.10.1990פרחי יחיא0128

חרד בנימין23.5.2009חרד דוד7572

לרר בת שבע16.10.1996שמעיה רחל9539

לרר בת שבע26.5.2008שמעיה יחזקאל9521

הלמן יפה22.6.2009גרינבאום שלמה3910

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(

																																															משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קרני בת חן26.8.2008ישראל מרים8132

קרני בת שבע5.2.2008ישראל יוסף9401

בריגה עמוס15.7.2006בריגע שמחה0129

ברוך עמוס הנרי25.6.2009ברוך זהבה4514

מצלאוי אלי30.6.2009מצלאוי שושנה6870

סגל בשמת נעה30.4.2009סגל יונתן2002

קופלר יצחק29.5.2009קופלר סופיה9853

ריבץ לובוב22.3.2008פירוגובסקי רחל0185

ריבץ לובוב4.1.2009פירוגובסקי לב0177

מיטלמן שמואל 6816
קלמן

טויטו שושנה1.7.2009

טויטו שושנה6.12.1986מיטלמן בר4797

טויטו שושנה28.9.1992מיטלמן אסתר4805

ניקולאיב רוסקה23.6.2009מנדיל בטי2002

דוד טל30.5.2009נוי אסתר5426

שין רבקה1973זוננשין יהודית9945

כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(

																																											חנוך גרנביץ,	המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קובי עדו24.6.2009קובי אליהו2728

דיין יהודה דוד27.6.2009דיין אמיל5614

דוד מחרוזה24.10.2008דוד רמזי6994

ארד שושנה27.3.2004ארד אמציה2563

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(

																																														שלמה	דידי, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

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

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

כהן זהבה13.4.2009כהן יהושע4337

מיימון אליהו31.5.2009מיימון רפאלה2254

ליבשיץ 8615
אירינה

ליבשיץ ולדימיר3.8.2005

זלינגר מרגרט 4375
מרגלית

זלינגר מנחם5.5.2009

אלקובי איריס16.6.2009קרביץ נגה חיה1164

מעוז משה6.6.2009מזוז חואטו9013

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(

																																							נפתלי	אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

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

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

עזרן ואזנה מזל 9142
טוב

טורזמן סוזן18.5.2009

זגורי זקלין23.6.2009זגורי אלי3791

דניאל נתן7.8.2008דניאל גואל9276

עזרן יניר דוד12.4.2009עזרן ציון חביב4648

פרגר יוסף27.6.2009פרגר יפה5002

עמיצור יעקב 3526
עוזיאל

עמיצור רבקה21.4.2009

מיכלאשוילי 2497
לילי

מירילאשבילי 14.4.2009
אברהם

סעדה שאול8.8.1999סעדה זולה9829

שקד בטי14.5.2009שקד יעקב9952

לנדסמן דוד4.3.2001לנדסמן לואיס5946

לנדסמן דוד26.12.2005לנדסמן רחל5953

שחק שרה27.4.2009שחק תום1727

סוסנוב אידה8.11.2005סוסנוב פירה1100

פרידמן מוטל29.5.1966פרידמן יצחק7590

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

באייבצאייב 6231
יעקב

באייבצאייב 13.8.2007
רעיה

יבסייב יורי19.6.2009יבסייב ורה2326

פרידמן מוטל8.8.1971פרידמן רוזה7608

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(

																																														אברהם	פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קדוש יפיתכ"א סיוון ס"חקדוש אלברט7616

חביביאן יוחנןי"ח אדר ס"טחביביאן יפה2478

דיין אברהם י"ט סיוון ס"טדיין סלומון7415
חיים

קבסה תקוהט"ו כסלו ס"טקבסה שלום6846

דאדון שושנהי"ד אדר"ב ס"המימון ביה3000

קינן יוסףי"ט אלול ס"חקינן אליהו7967

מטילדה9246 ארזואן רוזהכ"ג סיוון ס"טפרידמן 

צור מאירט' חשוון נ"בצור נתן3016

פנקר שמחהי' טבת ס"טפנקר אהרון4314

עזריה שמחהכ"ז חשוון ס"טעזריה דניאל0346

גלעד בתיהח' סיוון ס"טהופמן רחל9030

ירחי אלגרהט' סיוון ס"טירחי מוריס6794

יעקב עובדיהכ' סיוון ס"טיעקב מרים7055

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(

																																														יצחק	דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

חרקו רחל19.4.2009חרקו אנטולי0738

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(

																																															צבי	מוראד, המזכיר הראשי
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הודעות בדבר בקשות להצהרת מוות
ה"מ 10/09

בעניין: הצהרת מותו של דוד אליעזר גרינשטיין,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בסיוון  י"ח  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
)10 ביוני 2009(, הגיש גרשון חנוך וינדרבוים, מרח' טבריה 8, בני 
ברק, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
היותו  על  להצהיר  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-2006  והנצחה(, 

של דוד אליעזר גרינשטיין נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן	אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 13/09

בעניין: הצהרת מותו של סמואל ואילונה קראוס,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בסיוון  כ"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
)19 ביולי 2009(, הגישה שושנה יקר, מרח' סוקולוב 37, נתניה, 
בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים של 
נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(, 
התשס"ו-2006 )להלן - החוק(, להצהיר על היותם של סמואל 

ואילונה קראוס נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן	אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 14/09

רחל  בעניין: הצהרת מותם של באשע פישר, מליא פישר, 
אשת שמואל אהרון פישר, הערש בן שמואל אהרון פישר ושלמה 

בן שמואל אהרון פישר,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשס"ט בתמוז  כ"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,   )סדרי 
)19 ביולי 2009(, הגישה דבורה שמעוני, מרח' הרב קוק 22, בני 
ברק, בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף 27 לחוק נכסים 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 
של באשע פישר, מליא פישר, רחל אשת שמואל אהרון פישר 
הערש בן שמואל אהרון פישר ושלמה בן שמואל אהרון פישר 

נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן	אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6239/09

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

ח"פ בע"מ,  ישראל  קי.אס.איטש.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-386194-8

והמבקשים: פבל שמידט ואח', עובדיה לשעבר של החברה, 
לציון  ראשון   ,11 יהודה  מרח'  בולשטיין,  אריאל  עו"ד  ב"כ  ע"י 

75307, טל' 052-3831826, פקס' 03-9588342.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.9.2009, בשעה 12.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.9.2009.

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

אריאל בולשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1030/09

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

ובעניין פירוק חברת י. אליהו פלאצ'י בע"מ, ח"פ 51-268928-2.

עו"ד  ב"כ  ע"י  דעדוש,  ואגר  ברונשטיין  בוריס  והמבקשים: 
אורון לוי, מרח' הרברט סמואל 76, חדרה 38206, טל' 052-269265, 

פקס' 04-6332496.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.12.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 20.12.2009.

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

אורון לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1069/09

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

ובעניין פירוק מחלבת הדר 2000 )99( בע"מ, ח"פ 51-282843-5.
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והמבקש: שמעון נעמן, ת"ז 02939824, ע"י ב"כ עו"ד דורון 
טל' אביב,  תל  אגיש-רבד,  בית   ,13 מוזס  נח  מרח'   מנוסביץ, 

03-6968130, פקס' 03-6968131.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.12.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דורון מנוסביץ, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1778/09

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

ח"פ בע"מ,  מסעדות  ניהול  בר  דרייב  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-262765-4

והמבקש: דוד ישראלי, ע"י ב"כ עו"ד ישראל שפירא, מרח' 
אבן גבירול 102, תל אביב, טל' 03-5245664, פקס' 03-5221302.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.4.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.11.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ישראל שפירא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 1985/09

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

ובעניין פירוק חברת נמורן חברה להשקעות ובנייה בע"מ,

עו"ד  ב"כ  ע"י  אחרים,  ו–36  גיגי  ויעקב  רחל  והמבקשים: 
קומה  ישראל,  מגדלי   ,512 ת"ד   ,5 פלים  מרח'  פישהנדלר,  נ' 

דואר   ,04-8622734 פקס'   ,04-8622733 טל'   ,33095 חיפה   ,12
.machum@lawyers-office.co.il :אלקטרוני

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.12.2009, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 9.12.2009.

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

נ' פישהנדלר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2367/09

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

ח"פ בע"מ,  תכשיטים  א.ג.א.ש.א.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-356130-8

והמבקש: יורם שרוני, ע"י ב"כ עו"ד מיקו מנחם ואח', מרח' 
הירשנברג 17, תל אביב, טל' 03-5234779, פקס' 03-5230632.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.1.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.9.1.2010

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

מיקו מנחם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2501/09

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

ובעניין פירוק חברת דפוס עליה )1982( בע"מ,

והמבקשים: בתיה דומב ו–9 אחרים, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן 
 ,216 יפו  דין, מרח'  עורכי  ושות',  יעקב אמסטר  סובול,  רחמים 

ירושלים 94383.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.1.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 7.1.2010.

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

רחל בן–רחמים סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

תיק אזרחי 7019-06-09

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

ובעניין פירוק חברת ויטה פרי הגליל בע"מ, ח"צ 52-003454-3.

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,08695207 ת"ז  בירנבוים,  זאב  והמבקש: 
סטריקובסקי, גל, ברוך, פורת & י' וולף ושות', מרח' שד' רוטשילד 

63, תל אביב, טל' 03-5252650, פקס' 03-5252651.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.11.2009, בשעה 12.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.25.10.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חני ברוך, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5284/09

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

ובעניין פירוק חברת מחצבות צרפתי בע"מ,

יוגב- עו"ד שגית  ב"כ  ע"י  פלורינל,  בלומנפלד  והמבקש: 
 ,08-6492011 טל'  24/7, באר שבע,  ג'נודי, מרח' אברהם אבינו 

פקס' 08-6492902.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 

וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 
14.10.2009, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שגית יוגב-ג'נודו, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5347/09

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

ובעניין פירוק חברת רפאל בוחניק שיווק בע"מ,

והמבקש: אברהם נעמן, ע"י ב"כ עו"ד חיים בן–אלון ועדי 
ווייזל.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.10.2009, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חיים בן–אלון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

משחקי הקסגון בע"מ 
)ח"פ 51-244276-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לשם  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.9.2009 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
                                               רועי וגנר, מפרק
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ישראג'ם לייזר בע"מ 
)ח"פ 51-123181-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.15 בשעה   ,14.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מעלה השחר 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עוזי טל, רו"ח, מפרק

בלי ליזרים ואחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-123132-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,14.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מעלה השחר 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עוזי טל, רו"ח, מפרק

מעיין מכון עזרה וייעוץ נפשי בע"מ 
)ח"פ 51-086793-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.9.2009, בשעה 16.00, ברח' ביאליק 8, כפר 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה טייכמן מלול, עו"ד, מפרקת

טלמרקט טינג ושליחויות בע"מ 
)ח"פ 51-185278-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.9.2009, בשעה 12.00, בשד' שאול המלך 
8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רון אובוז, עו"ד, מפרק

א.ק. חוד אינטרנשיונל בע"מ 
)ח"פ 51-190054-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,14.00 בשעה   ,17.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יעקב,  באר   ,3 היוצר  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דני סידס, מפרק

משק כנפי ציפור בע"מ 
)ח"פ 51-185163-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,9 מורן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמחה רשף, מפרק

פרופ' יעקב רטן - נכסים בע"מ 
)ח"פ 51-371228-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.9.2009, בשעה 10.30, אצל רו"ח שמואל רוסק, 
רח' סמולנסקין 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               פרופ' יעקב רטן, מפרק

אם איי טי בי. שירותי תיירות מיאנמר ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-383326-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.9.2009, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' 
זמנהוף 33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עמרי ארז, עו"ד, מפרק
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עו"ד מיכאל ברנע בע"מ 
)ח"פ 51-279304-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.9.2009, בשעה 10.00, ברח' הסדנאות 8, הרצליה 
פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               סיימון ג'פה, עו"ד, מפרק

מקור החיים טיפה מעל כולם בע"מ 
)ח"פ 51-391765-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
14ד,  כורש  ברח'   ,10.00 בשעה   ,29.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               שמעון אורי, עו"ד, מפרק

סוכנויות להפצת עתונים וספרים "תרבות" בע"מ 
)ח"פ 51-060688-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,9.30 בשעה   ,29.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  נתניה, לשם הגשת   ,48/11 דיזנגוף  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רוברט פרוינד, מפרק

כור החזקות בע"מ 
)ח"פ 51-188733-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מגדל  החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס 
משולש, קומה 43, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צבי פישר, עו"ד, מפרק

פרומוארנה בע"מ 
)ח"פ 51-404578-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בן  10.00, אצל ארדינסט,  30.9.2009, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
נתן ושות', עורכי דין, מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ, קומה 13, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יצחק זק, מפרק

ללוז השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-368915-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דן ללוז, מפרק

שחר הון 10 בע"מ 
)ח"פ 51-368821-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דן ללוז, מפרק

גאודי בע"מ 
)ח"פ 51-327283-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דן ללוז, מפרק
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איי.אס.פי בע"מ 
)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,10.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               בתיה בלס, מפרקת

פרפומניה ישראל ג.פ. בע"מ 
)ח"פ 51-275927-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.9.2009, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               גלעד בכר, עו"ד, מפרק

מערכות תל-אביב )ס.ג.( בע"מ 
)ח"פ 51-102616-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 35 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 
17.00, אצל עו"ד יוסף אופנהיים, רח' וילסון 6, תל אביב, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               שרה סלי בורש, מפרקת

הרמטיק נאמנות לקרנות בע"מ 
)ח"פ 51-412798-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.10.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד עופר 
אבנון עופר ושות', רח' הירקון 113, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               דן אבנון, מפרק

עו"ד ארנה פדהצור-לרר, חברה לנאמנות בע"מ 
)ח"פ 51-230021-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.10.2009, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, דרך 
סופי של המפרקת,  דוח  כפר שמריהו, לשם הגשת   ,13 הגנים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנה פדהצור-לרר, עו"ד, מפרקת

קומסיטק שרותי מחשוב )1999( בע"מ 
)ח"פ 51-281785-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.10.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גלגלי 
הפלדה 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דרור לוי, מפרק

א.ח. גאות בע"מ 
)ח"פ 51-357205-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.10.2009, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אוריאל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,10/28 אופק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               חנה פרימר, מפרקת

גל-נח בע"מ 
)ח"פ 51-070137-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.10.2009, בשעה 11.00, אצל ארדינסט, בן 
נתן ושות', עורכי דין, מגדל המוזיאון, רח' ברקוביץ 4, קומה 13, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת
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בר מצווה וורלד בע"מ 
)ח"פ 51-375027-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
19.00, במשרדי המפרק,  20.10.2009, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
רח' רזיאל 3, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל קיציס, עו"ד, מפרק

מרגוע לעובד 
)ח"פ 52-001925-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
13.00, ברח' החשמונאים  הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2009, בשעה 
90, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               צבי כהן, עו"ד, מפרק

אי.אי.בי. תקשורת בע"מ 
)ח"פ 51-251738-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,12.10.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' אהבת ציון 35, אבן יהודה, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               יהודה אלון, מפרק

מגבות סטאר בע"מ 
)ח"פ 51-135950-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,12.10.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' מקוה ישראל 10, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               מנחם לוי, מפרק

דיטר בע"מ 
)ח"פ 51-018254-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.11.2009, בשעה 17.30, ברח' כורזין 1, גבעתיים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               אלעזר יפה, עו"ד, מפרק

ק. עידן המזון בע"מ 
)ח"פ 51-342993-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.10.2009, בשעה 8.00, ברח' דוד אלעזר 10, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עידן קפון, מפרק

סטודיו ראובן אדלר בע"מ 
)ח"פ 51-223569-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
חומסקי  אדלר  במשרדי   ,12.30 בשעה   ,4.10.2009 ביום  תתכנס 
תקשורת שיווקית בע"מ, דרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               ראובן אדלר, מפרק

זיו את רז משאבות בטון בע"מ 
)ח"פ 51-161456-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2009, בשעה 10.00, במשרדי עו"ד יצחק 
ראשון   ,706 משרד   ,7 קומה   ,UMI בניין   ,26 סחרוב  רח'  כהן, 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלון גבאי, עו"ד, מפרק
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קרן - יעל שירותי ייעוץ ושווק בע"מ 
)ח"פ 51-227099-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  רמת השרון,   ,4 הבשן  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אבא גרוסמן, מפרק

עולם הקומיקס והמגזינים בע"מ 
)ח"פ 51-262443-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
חורגין 45, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי דינור הלר, מפרק

קבוצת ט.א.ר בע"מ 
)ח"פ 51-327103-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.9.2009, בשעה 18.00, ברח' כלנית 17, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                               רונן אורטל, מפרק

ריף תוכנה בע"מ 
)ח"פ 51-33795-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2009, בשעה 12.00, ברח' ז'בוטינסקי 168, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יששכר דב אינדיג, עו"ד, מפרק

ויג'יליס בע"מ 
)ח"פ 51-323181-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.9.2009, בשעה 16.00, במשרד עו"ד אהרון-מרקס, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16 קומה   ,3 היצירה  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               ישראל רוטשטיין, מפרק

יס בורגר בע"מ
)ח"פ 51-399473-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  אדרעי,  יואל  אריק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז  עקנין,  אלי  ואת   20857 ת"ד   ,36 פטריה  מרח'   ,013376165

328729876, מרח' אחוזה 4/1, רעננה, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

     אריק יואל אדרעי     אלי עקנין

מ פ ר ק י ם    

יס בורגר בע"מ 
)ח"פ 51-399473-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 12.00, אצל עו"ד 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,8 קוק  הרב  רח'  דלויה,  טרי 
המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

     אריק יואל אדרעי     אלי עקנין

    מ פ ר ק י ם

טינקו שרותי ניהול )1992( בע"מ
)ח"פ 51-174656-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2009, התקבלה החלטה 
בלושטיין,  גדיאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

ראם אביזרי חשמל בע"מ
)ח"פ 51-256833-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  אוהד,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

055941371, מרח' רש"י 6, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה אוהד, עו"ד, מפרק

מרס סמיקונדקטור - יעוץ ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-364600-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים משה, מרח' הרברט 

סמואל 24, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חיים משה, מפרק

מאסטר גיוס והדרכה בע"מ
)ח"פ 51-380111-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2009, התקבלה 

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר אלפסי 
רח'  המוזאון,  במגדל  דין,  עורכי  ושות',  נתן  בן  מארדינסט 

ברקוביץ' 4, קומה 13, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תומר אלפסי, עו"ד, מפרק

בי.הצ'.פי. ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-270596-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2009, התקבלה החלטה 
משד'  דומן,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 39, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה דומן, עו"ד, מפרק

שמוחה השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-346905-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שמוחה, ת"ז 

072782030, מעמל 37, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף שמוחה, מפרק

ליפמן טכנולוגיות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-255435-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה 
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מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

ה.פ.סי - ת.ה.ל. בע"מ
)ח"פ 51-291120-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.11.2008, התקבלה החלטה 
מיליקובסקי,  מירי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' אבן גבירול 54, תל אביב 64364, טל' 03-6924330, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מירי מיליקובסקי, עו"ד, מפרקת

תנופה חדשה לישראל
)ח"פ 51-360636-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 
אברהם,  ישעיהו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' הלל 23, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ישעיהו אברהם, עו"ד, מפרק

מ.ג.ע. )יוגב( בנוי ונכסים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-230203-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 

יוגב, מרח' חלוצי  פנחס  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
התעשיה 10, אלפי מנשה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

פנחס יוגב, מפרק

מושי - המרכז הישראלי ליצור ושיווק תכשיטים בע"מ
)ח"פ 51-392003-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2009, התקבלה החלטה 
גורן-בכר,  מירית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' השומר 47, ראשון לציון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מירית גורן-בכר, עו"ד, מפרקת

ויז'ן - פתרונות אחסנת מידע בע"מ
)ח"פ 51-404508-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל ארביב, ת"ז 034231647, 

מרח' סוקולוב 11, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

טל ארביב, מפרק

אפרסק חשבונאות ויעוץ כלכלי בע"מ
)ח"פ 51-182131-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל יצחק, מרח' פרץ 34, 

גבעת שמואל, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי הראל, עו"ד    
בא כוח החברה    

מרכז הבניה הירושלמי האחים לוי בע"מ
)ח"פ 51-187970-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2008, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל לוי, ת"ז 059212225, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
 ,5 הלל  רח'  עיני,  יגאל  עו"ד  המפרק,  ב"כ  למשרד  זו,  הודעה 

ירושלים 94581.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ישראל לוי, מפרק

נאמני תורה בע"מ
)ח"פ 51-024487-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה גלאובר-זר, ת"ז 

033069758, מרח' החלוצים 6, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דפנה גלאובר-זר, עו"ד, מפרקת

אינדיה אקסלרטייד גרואת' נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-395159-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי בלומנפלד, ת"ז 

08080160, מרח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק

בל אל בע"מ
)ח"פ 51-060294-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד מוזס, מרח' יאיר 3, 

רמת חן, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עודד מוזס, מפרק

שערי געש )2003( בע"מ
)ח"פ 51-345856-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2009, התקבלה החלטה 
עוזר אריאב, מרח'  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

ז'בוטינסקי 39, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עוזר אריאב, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  קרט,  ירון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ירון קרט, עו"ד, מפרק

שורש נט בע"מ
)ח"פ 51-297742-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר ברזני, מרח' המלאכה 

3, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תומר ברזני, מפרק

מ.נ.א.מ בע"מ
)ח"פ 51-203150-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר ברזני, מרח' המלאכה 

3, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תומר ברזני, מפרק

אנ"ה - ארגון וניהול השתלמויות בע"מ
)ח"פ 51-268321-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר ברזני, מרח' המלאכה 

3, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

תומר ברזני, מפרק

יוניראונד יבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-225263-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי בלומנפלד, מרח' 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק

ישי פנחס יועץ מס בע"מ
)ח"פ 51-325985-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
ולמנות את ישי פנחס, מרח' המלך ג'ורג' 10, ירושלים, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ישי פנחס, מפרק

דה-לה ספא בע"מ
)ח"פ 51-233913-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  ח'ורי,  עו"ד שאדי  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

פאולוס השישי, ת"ד 10666, נצרת, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שאדי ח'ורי, עו"ד, מפרק

חלקה 152 בגוש 6935 בע"מ
)ח"פ 51-047597-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד שוב, מרח' חבקוק 

7, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד שוב, עו"ד, מפרק

רוני דובר משרד עורכי דין
)ח"פ 51-336481-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלטה על ביטול פירוק החברה מרצון

כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה 
שהתכנסה ביום 4.8.2009, בשעה 14.00, ברח' הסורג 2, ירושלים, 
הוחלט, במניין חוקי, לבטל את החלטתה הקודמת של החברה 

לפירוק מרצון של החברה.

רוני דובר, עו"ד

או.ג'י.וי. בע"מ
)ח"פ 51-340009-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009, התקבלה החלטה 
יואב סברוב, מרח'  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

נורית 8, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יואב סברוב, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר דליה אבן-להב, עו"ד, 
אביב  תל   ,45 רוטשילד  משד'   ,5838 מס'  רישיון   ,3736378 ת"ז 

65784, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ד"ר דליה אבן-להב, עו"ד, מפרקת

וריפון אסיה בע"מ 
)ח"פ 51-398306-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

]נוסח  החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה 
מן המניין של  כללית שלא  כי באסיפה  חדש[, התשמ"ג-1983, 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב, מרח' ויצמן 4, תל 

אביב, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.
אשר דובב, עו"ד, מפרק

עמותת האגודה הישראלית של שוחרי האוניברסיטה 
העברית בירושלים 

)ע"ר 58-001582-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 19.7.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד רוני גולן, מרח' היצירה 19, רמת גן, טל' 

03-5757755, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רוני גולן, עו"ד, מפרק


