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מינוי עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
לעניין  פקיד שומה  עוזרי  ששמותיהם מפורטים להלן, לשמש 

סעיפים 145, 150, 151 ו–152 לפקודה:

מס' זהות ________________________השם 
053509329 יצחק בנימין 
032968596 עמאד סאנע 
035794270 יניב למברטו 
025350984 רפאל מורד 
031405111 צבי דרנדר 
040199945 דקלה מנצורי 
037492105 יהודה רוסנק 
040810152 מירי ארביב 
031681711 סיגל מרגוליס 
032956856 מיטל שלו 
017869017 עדי אופיר 
029689049 נורית בן זקן 
066151564 משה מלמד 
039939467 טארק מערוף 
033869041 טלי ברקוביץ 
052708260 הילה פרץ 
062892625 שמרית צעירי 
031500135 רהב בן ציון 

אחד  כל  של  פרישתו  עם  אוטומטית  יפוג  המינוי  תוקף 
מהמנויים לעיל.

כ"ח באלול התשס"ט )17 בספטמבר 2009(
)חמ 171—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הרשאה והסמכה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
הסביבה  להגנת  המשרד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם 
פקודת   )1( לפיהם:  והתקנות  הרשומים  החוקים  על  עבירות 
הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א-21971, בהתייחס לתקנות 4)ב(, 
10, 11, 18, 19, 23 עד 28, 32, 33, 38, והפרקים החמישי והשישי 
לתקנות הנמלים )טעינה ופריקה של שמנים(, התשל"ו-31975; 
)2( חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-41993; )3( חוק הפיקדון 
על מכלי משקה, התשנ"ט-51999; )4( סימן א1 בפרק השני של 
)5( חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- חוק המים, התשי"ט-61959; 
71968, ביחס לעסק שקביעתו כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות 

עם השר לאיכות הסביבה.
__________

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443.

3  ק"ת התשל"ו, עמ' 568.

4  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

5  ס"ח התשנ"ט, עמ' 170.

6  ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשל"ב, עמ' 8.

7  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג( לחוק מניעת זיהום 
למניעת  לפקודה   9 סעיף  התשמ"ג-81983,  פסולת(,  )הטלת  ים 
5)ד(  וסעיף  התש"ם-91980,  חדש[,  ]נוסח  בשמן  ים  מי  זיהום 
לחוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-101988, 
השר  בידי  מונו  אשר  האמורים,  העובדים  את  מסמיך  אני 
חקירות  לערוך  חוקים,  אותם  לפי  למפקחים  לאיכות הסביבה 
וחיפושים כדי למנוע עבירות על החוקים האמורים, התקנות 

והצווים על פיהם או לגלותן:

מס' זהות ________________________השם 
056568744 רני עמיר 
054026877 גידי בטלהיים 
011458148 אילן מלסטר 
051943553 איציק קודובצקי 
057067597 רונן אלקלעי 
028917540 גליה פסטרנק 
055456230 אלי ורבורג 
056737604 עוז גורן 
001345209 יוליק שומר 
067810341 אריאל פרידמן 
069995041 אילן סקס 
058343864 חנן גולומבק 
038648036 שרון עדי 

התש"ע  בחשוון  ט'  מיום  זו  והסמכה  הרשאה   תוקף 
)27 באוקטובר 2009( עד יום כ"ט בתשרי התשע"ב )27 באוקטובר 
2011(, וכל עוד מקבלי הרשאה והסמכה זו משמשים בתפקידם 

האמור.
ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(

)חמ 279—3( 
יצחק אהרונוביץ'  

השר לביטחון הפנים  __________
8  ס"ח התשמ"ג, עמ' 110.

9  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630.

10  ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
הסביבה  להגנת  המשרד  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לעבירות על 

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-21966, והתקנות על פיו.

מס' זהות ________________________השם 
055456230 אלי ורבורג 
056737604 עוז גורן 
001345209 יוליק שומר 
067810341 אריאל פרידמן 
069995041 אילן סקס 
058343864 חנן גולומבק 

 27( התש"ע  בחשוון  ט'  מיום  זו  והסמכה  הרשאה  תוקף 
)27 באוקטובר  יום כ"ט בתשרי התשע"ב  2009( עד  באוקטובר 
2011(, וכל עוד מקבלי הרשאה והסמכה זו משמשים בתפקידם 

האמור.
__________

1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.
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של  אחרת  הרשאה  בכל  לפגוע  כדי  זו  בהרשאה  אין 
העובדים האמורים.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 279—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

איסור  לחוק   13 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ועדה  הקמתי  החוק(,   - )להלן  התש"ס-12000  הון,  הלבנת 
הדואר,  בחוק  כהגדרתה  החברה,  לגבי  כספי  עיצום  להטלת 
התשמ"ו-21986, בנותנה שירותים לפי סעיף 88א לחוק האמור 

)להלן - החברה(, בהרכב כמפורט להלן:

 -  3028537264 ת"ז  לביאן,  אורן  החברה,  לעניין  הממונה   )1(
יושב ראש;

ברוריה מנדלסון, ת"ז 015166879, עובדת משרד התקשורת,   )2(
לפי מינוי של הממונה - חברה;

שר  של  מינוי  לפי  משפטאי,   ,013841606 ת"ז  לנדס,  פול   )3(
המשפטים4 - חבר.

על  שהודעה  החוק,  לפי  כספי  עיצום  להטלת  הוועדה 
 -  1483 עמ'  התשס"ג,  הפרסומים  בילקוט  פורסמה  הקמתה 

בטלה.

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 3166—3( 

משה כחלון  
שר התקשורת  __________

1  ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386.

2  ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71.

3  י"פ התשס"ז, עמ' 2175.

4  י"פ התשס"ז, עמ' 3918.

הודעה על מינוי מנהל הרשות לשיקום האסיר
לפי חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ"ג-1983

לשיקום  הרשות  לחוק  18א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האסיר, התשמ"ג-11983, ולאחר התייעצות עם מועצת הרשות 
התשס"ט  באלול  י"ט  ביום  כי  מודיע  אני  האסיר,  לשיקום 
ת"ז  אילוז-אילון,  חיים  ד"ר  את  מיניתי   ,)2009 בספטמבר   8(

052130069, למנהל הרשות והמינהלה לעניין החוק האמור.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 1750—3( 

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ג, עמ' 49.

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
ערר  בוועדת  לחבר  ציבור,  נציג   ,045824950 ת"ז  מועלם,  אילן 

במחוז חיפה והצפון, לפי החוק האמור.
__________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

תוקף המינוי יהיה למשך שנה אחת מיום חתימתו.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 1082—3( 

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
ערר  בוועדת  ציבור, לחברה  נציגת   ,068213040 ת"ז  כהן,  גילה 

במחוז באר שבע והדרום, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 1082—3( 

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול במפגרים(, 
התשכ"ט-11969, ולאחר התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה 
את אהרון גליל, ת"ז 065333874 - רופא, לחבר בוועדת אבחון 

במחוז באר שבע והדרום, לעניין החוק האמור.

ירושלים,  במחוזות  מקום  גם כממלא  יכהן  החבר האמור 
חיפה ותל אביב.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 328—3( 

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

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

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

לעניין החוק האמור:

אמל אבו עובייד, ת"ז 028368710 - עיריית נצרת;  )1(

חנה רעיה אור, ת"ז 022051965 - המועצה המקומית קרית   )2(
ארבע;

חוף  האזורית  - המועצה   053225769 ת"ז  אלזרע,  שושנה   )3(
הכרמל;

המקומית  המועצה   -  053779633 ת"ז  עטאונה,  מוסא   )4(
חורה;

פתחייה ארקיה, ת"ז 028304491 - עיריית באקה-ג'ת;  )5(

ציפורה ידוב בנעים, ת"ז 057976466 - המועצה האזורית   )6(
חוף אשקלון;

__________
1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.
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המקומית  המועצה   -  056882996 ת"ז  בשארה,  ורדה   )7(
יאנוח-ג'ת;

יוספה נחמה הרפז, ת"ז 017058629 - עיריית רעננה;  )8(

סיגל הררי, ת"ז 056691785 - עיריית תל–אביב-יפו;  )9(

המקומית  המועצה   -  037318003 ת"ז  חמודה,  )10( מרים 
בועיינה-נוג'ידאת;

)11( אמאל סעדי, ת"ז 059979732 - המועצה המקומית פרדיס;

)12(  מספן מלקו, ת"ז 017855081 - עיריית באר שבע;

)13( רשא יחיא, ת"ז 026198051 - המועצה המקומית ערערה;

)14( רחל רבקה פרידמן, ת"ז 011125747 - עיריית ירושלים;

)15( חופית פרץ, ת"ז 037528064 - המועצה המקומית ירוחם;

)16( רחל שטיינברגר, ת"ז 056794027 - עיריית קרית מוצקין;

)17( אנה נזלין, ת"ז 303982946 - עיריית תל–אביב-יפו;

)18( מיכל שרון, ת"ז 022093272 - עיריית עכו;

)19( מרים שקליאר, ת"ז 304432313 - עיריית נצרת עילית.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 1769—3( 

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקיד 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, 
מינויו של פקיד הסעד יצחק אלעטונה, ת"ז 2050871979, לעניין 

החוק האמור, כך שבמקום "כל הארץ" יבוא "ערוער".

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 143—3( 

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

2  י"פ התשנ"ה, עמ' 2.

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

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 25 סעיף  לפי  צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  התשי"ז-11957, 
מיום  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק, 
התיאום  לשכת  שבין   ,)7029/2009( שמספרו   ,2009 בינואר   20
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  הכלכליים  הארגונים  של 
נסיעה  הוצאות  עדכון  בדבר  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה, 

לעבודה וממנה לסך של 22.70 שקלים חדשים.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 107—3( 

בנימין בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה  __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

ח"פ  בע"מ,  וביוב  מים  מפעלי   - שרונים  וחברת   הואיל 
51-420398-3, היא גוף שעיריית רמת השרון משתתפת בהנהלתו 
שעיריית  גוף  היא   ,51-421691-0 ח"פ  בע"מ,  מי-ציונה   וחברת 
נס ציונה משתתפת בהנהלתו, ועיריות רמת השרון ונס ציונה הן 
גופים מבוקרים לפי סעיף 9)4( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 

]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
המדינה ונציב תלונות הציבור;

 )7(9 סעיפים  לפי  סמכויותי  בתוקף  מחליט,  אני   לפיכך, 
וביוב  מים  מפעלי   - שרונים  חברת  על  להחיל  לחוק,  ו–36)2( 
בכל  המדינה  ביקורת  את  בע"מ  מי-ציונה  חברת  ועל  בע"מ, 
השביעי  הפרק  את  וכן  החוק,  מתייחס  שאליהם  התחומים 

שעניינו בירור תלונות הציבור.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה                                        

__________                         ונציב תלונות הציבור
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-
11972, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי 2009, היה 

כמפורט להלן:

המדד על בסיס ממוצע 2008 - 104.5 נקודות;  )1(

המדד על בסיס ממוצע 2006 - 109.8295 נקודות;  )2(

המדד על בסיס ממוצע 2002 - 114.0030 נקודות;  )3(

המדד על בסיס ממוצע 2000 - 121.7552 נקודות;  )4(

המדד על בסיס ממוצע 1998 - 129.5476 נקודות;  )5(

המדד על בסיס ממוצע 1987 - 495.8564 נקודות;  )6(

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 31,186,587.0212 נקודות.  )7(

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 892—3(  

שלמה יצחקי                         
הסטטיסטיקן הממשלתי  __________

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, 

   עמ' 201.

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה
לפי פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, התשל"ב-
11972, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2009, 

היה כמפורט להלן:

המדד על בסיס ממוצע 2008 - 105.0 נקודות;  )1(

__________
 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ' 500; ס"ח התשל"ח, 

   עמ' 201.
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המדד על בסיס ממוצע 2006 - 110.3550 נקודות;  )2(

המדד על בסיס ממוצע 2002 - 114.5485 נקודות;  )3(

המדד על בסיס ממוצע 2000 - 122.3378 נקודות;  )4(

המדד על בסיס ממוצע 1998 - 130.1674 נקודות;  )5(

המדד על בסיס ממוצע 1987 - 498.2289 נקודות;  )6(

המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 31,335,805.1410 נקודות.  )7(

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 892—3(  

שלמה יצחקי                         
הסטטיסטיקן הממשלתי  

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש יולי 2009 

היה 3.97 אחוזים.
ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(

)חמ 2468—3( 
אור סופר                         

סגן המפקח על הבנקים  __________
1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

הודעה על השבתת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ב( לתקנות בתי המשפט, בתי 
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה 
או השבתה של עובדים(, התשמ"א-11981 )להלן - התקנות(, אני 
בבית משפט  אביב,  בתל  המחוזי  בבית המשפט  כי  בזה  מודיע 
בבית  ברחובות,  השלום  משפט  בבית  לציון,  בראשון  השלום 
משפט השלום בכפר סבא, ובבית המשפט לענייני משפחה בתל 
 6( התש"ע  בחשוון  י"ט  שישי,  מיום  השבתה  תתקיים  אביב, 
)28 בנובמבר  י"א בכסלו התש"ע  יום שבת,  בנובמבר 2009( עד 

.)2009

ההשבתה נדרשת לצורך החלפת מערכת המחשוב של בתי 
המשפט.

בתקופת ההשבתה לא תהיה קבלת קהל.

דיונים שנקבעו יתקיימו כסדרם.

י"א בתשרי התש"ע )29 בספטמבר 2009(
)חמ 1148—3( 

משה גל, שופט  
__________                                מנהל בתי המשפט

1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התש"ס, עמ' 674.

 הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  59ב)ז(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  ניתנת 
הפרטה  החלטת  קבלת  בדבר  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 

בידי ועדת השרים לענייני הפרטה, בישיבתה מיום כ' באלול 
התשס"ט )9 בספטמבר 2009(, לגבי חברת נמל חיפה בע"מ.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 2483—3( 

אסף רגב  
סגן מנהל רשות  

                                                   החברות הממשלתיות

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  59ב)ז(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  ניתנת 
הפרטה  החלטת  קבלת  בדבר  התשל"ה-11975,  הממשלתיות, 
בידי ועדת השרים לענייני הפרטה, בישיבתה מיום כ' באלול 

התשס"ט )9 בספטמבר 2009(, לגבי חברת נמל אשדוד בע"מ.

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 2483—3( 

אסף רגב  
סגן מנהל רשות  

 __________                              החברות הממשלתיות
1  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט
לפי תקנות המכס )טיס(

המכס  לתקנות   )VIII()2)ב תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)טיס(1, אני מאריך בזה את תוקף האישור2 למחסן שבשטח נמל 
התעופה בן גוריון, גוש 6703, חלקי חלקות 51, 66 וכן גוש 6704, 
חלקי חלקות 35, 36, 37 ו–85, המנוהל על ידי חברת סוויספורט 
שירותי מטען ישראל בע"מ )ח"פ 51-352493-4( כמחסן טרנזיט, 
מיום ט' באב התשס"ט )30 ביולי 2009( עד יום י"ד בטבת התש"ע 
)31 בדצמבר 2009( או עד שייכנס לתוקפו תיקון לתקנות המכס, 
המטען  מסופי  של  הפעילות  את  יסדיר  אשר  התשכ"ו-31965, 

האוויריים, לפי המוקדם.

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(
)חמ 2774—3( 

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל  __________

 1  חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2598; ע"ר 1947, תוס' 2, עמ' 1282; ק"ת

   התשל"ח, עמ' 430.
2  י"פ התשס"ח, עמ' 3370; התשס"ט, עמ' 559 ועמ' 3536.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 274.

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע, בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
על פקיעתם של הרישיונות:

345/"יושי"2, ביום כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(.  )1(

פ"ש 12/רותם"3, ביום י"ח באב התשס"ט )8 באוגוסט 2009(.  )2(

כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(
)חמ 629—3( 

יעקב מימרן  
הממונה על ענייני הנפט  __________

1 ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 2618.

3 י"פ התשס"ט, עמ' 3505.
__________

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 132.



ילקוט הפרסומים 6008, ד' בחשוון התש"ע, 22.10.2009 190

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
 לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ו' באלול התשס"ט 
)26 באוגוסט 2009(, בתיק בד"מ 155/2008, החליט להטיל על עורך 
של  עונש   ,47650 מס'  רישיון   ,34880153 ת"ז  כהן,  מיכאל  הדין 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום ו' באלול התשס"ט )26 באוגוסט 2009( 
עד יום ז' בחשוון התש"ע )25 באוקטובר 2009(.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיה זמנית
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום ג' באלול התשס"ט 
)23 באוגוסט 2009(, בתיק בד"מ 2/2009, החליט להטיל על עורך 
השעיה   ,5742 מס'  רישיון   ,70522735 ת"ז  ברגמן,  קלמן  הדין 
באלול התשס"ט  ג'  מיום  הדין,  עריכת  במקצוע  מעיסוק   זמנית 
בבית   ,1781/08 בת"פ  ההליכים  לסיום  עד   )2009 באוגוסט   23(

משפט השלום בבאר שבע.

י"ז באלול התשס"ט )6 בספטמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ב באלול התשס"ט )1 
בספטמבר 2009(, בתיק בד"מ 28/2008, החליט להטיל על עורך הדין 
אליאס פיראס, ת"ז 34359380, רישיון מס' 33801, עונש של הוצאה 

מן הלשכה מיום י"ב באלול התשס"ט )1 בספטמבר 2009(.

י"ז באלול התשס"ט )6 בספטמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  __________

1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 

בסיוון  כ"ו  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשס"ט )18 ביוני 2009(, בתיק בד"מ 18/2009, החליט להטיל על 
עורך הדין ברוך צברי, ת"ז 51459394, רישיון מס' 12301, עונש של 

הוצאה מן הלשכה מיום כ"ו בסיוון התשס"ט )13 ביוני 2009(.

י"ז באלול התשס"ט )6 בספטמבר 2009(
)חמ 94—3( 

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית נס ציונה
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 
- החוק(, לפי הצעת ראש עיריית נס ציונה ובהסכמת היועץ 
יוחלו  כי  ציונה  נס  עיריית  מועצת  החליטה  שלה,  המשפטי 
ליסודותיהן  דומים  חוקי העזר הקובעים עבירות שיסודותיהן 

של עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

תוקף ההחלטה מיום תחילתו של החוק.

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(
)חמ 3951—3( 

יוסי שבו  
ראש עיריית נס ציונה  __________

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

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית קרית אתא
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 
- החוק(, לפי הצעת ראש עיריית קרית אתא ובהסכמת היועץ 
המשפטי שלה, החליטה מועצת קרית אתא כי יוחלו חוקי העזר 
הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות 

על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.

תוקף ההחלטה מיום תחילתו של החוק.

ה' בתשרי התש"ע )23 בספטמבר 2009(
)חמ 3951—3( 

יעקב פרץ  
ראש עיריית קרית אתא  __________

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

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, מינתה 
)15 ביולי  עיריית בית שאן בישיבתה מיום כ"ג בתמוז התשס"ט 

2009( את עטאלה סבאג למנהל ארנונה לעניין החוק האמור.

כ"ו באלול התשס"ט )15 בספטמבר 2009(

)חמ 265—3(
ז'קי לוי  

ראש עיריית בית שאן  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

__________
1 ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה על מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לחוק הרשויות המקומיות 
מינתה  התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר 
התש"ע  בתשרי  ה'  מיום  בישיבתה  סביון  המקומית  המועצה 
של  ארנונה  למנהלת  להב  אריאלה  את   )2009 בספטמבר   23(

המועצה המקומית סביון.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(

)חמ 265—3(
משה ליפץ  

ראש המועצה המקומית סביון  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התש"ע  בכסלו  כ"ד  מיום  בישיבתה  שאן  בית  עיריית  מינתה 
)11 בדצמבר 2009( ועדת ערר לעניין החוק האמור, בהרכב של 

שלושה חברים כמפורט להלן:

חגי סידר - יושב ראש;

עורך דין מורן יונה;

ראובן נאמני.

כ"ו באלול התשס"ט )15 בספטמבר 2009(

)חמ 265—3(
ז'קי לוי  

ראש עיריית בית שאן  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התשס"ט  בכסלו  כ'  מיום  בישיבתה  דימונה  עיריית   מינתה 
)17 בדצמבר 2008( ומיום ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009( 

את האנשים המנויים להלן לוועדת ערר לעניין החוק האמור:

רפי אזולאי - יושב ראש;

קובי מוזס - חבר;

דני טובול - חבר.

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(

)חמ 265—3(
מאיר כהן  

ראש עיריית דימונה  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באדר  א'  מיום  בישיבתה  סביון  המקומית  המועצה  מינתה 
)25 בפברואר 2009( ועדת ערר לעניין החוק האמור,  התשס"ט 

בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורכת דין מיכל אילן - יושבת ראש;

עורכת דין נעמי אסיא;

עורכת דין דנה זוהר.

י"ב בתשרי התש"ע )30 בספטמבר 2009(

)חמ 265—3(
משה ליפץ  

ראש המועצה המקומית סביון  
__________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 4133/א

שם התכנית: בניית מדרגות מהדירה בקומה העליונה 
אל הגג, רח' שופן 8

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 4133/א, שינוי לתכנית 4133, כפיפות לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

 .8 שופן  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שכונת קרית שמואל. קואורדינטה 630/635, קואורדינטה 220/400. 
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 

מוסדר: גוש: 30059, חלקה במלואה: 20.

לאזור   2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
הבניה. בזכויות  שינוי  או  יח"ד  של  הוספה  בלא  ב',   מגורים 

ב. בניית מדרגות מהדירה בקומה עליונה אל הגג.

עיקרי הוראות התכנית: 1. קביעת הוראות בינוי. 2. קביעת 
תנאים להוצאות היתרי בניה.

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 
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ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 5400/א

שם התכנית: הרחבת שטחי מגורים ותוספת יח"ד, 
רח' אוריאל מקליף, רמת מוצא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 5400/א, שינוי לתכניות 945/ח, 5400, 62, כפיפות לתכנית 

.5166

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

אריה  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 .Y633/165 קואורדינטה ,X216/000 מקלף, רמת מוצא. קואורדינטה
הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: 

גוש: 30312, חלקה במלואה: 74.

מטרת התכנית: הרחבת שטחי מגורים ותוספת יח"ד.

מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי.  הוראות  קביעת  ב.  א'.  מגורים  לאזור  מיוחד   6  מגורים 
 ג. קביעת קווי בניין. ד. הגדלת מס' יחידות הדיור מיח"ד אחת 
ל–2 יח"ד. ה. תוספת שטח של 297 מ"ר, מתוכם 119 מ"ר עיקרי, 
סך הכל שטחי בניה 537 מ"ר, מתוכם 319 מ"ר עיקרי. ו. תוספת 
קומת חניה במפלס 6.00. ז. קביעת גובה מבנה של 2 קומות מעל 

קומות מרתף. ח. קביעת תנאים למתן היתר 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 
 ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבניה  לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל'   ,91010 ירושלים 
כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ספרא 1, 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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 6350/א

שם התכנית: הרחבת בניין לישיבה בפינת הרחובות 
הרב פרנק/שערי תורה, בית וגן

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 6350/א, שינוי לתכניות 6350, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

ירושלים. רח' שערי  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
תורה 9. שכונת בית וגן. קואורדינטה Y מערב מזרח 630/290, 
הגבולות  לפי  הכל   .217/435 צפון  דרום   X קואורדינטה 
מוסדר: וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט   המסומנים 

גוש: 30342, חלקה במלואה: 122.

מטרת התכנית: הגדלת בניין ישיבה, על ידי הוספת קומה, 
והרחבת קומות תוך הכשרתו לנגישות נכים.

ממוסד  השטח  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין חדשים. קווי  קביעת   .2 לחינוך.  ציבור  ומוסדות   למבנים 
3. קביעת גובה בניין ומספר קומות מרביים בהתאם לנספח מס' 
1. 4. הגדלת שטחי בניה מרביים וקביעתם ל–1,689.50 מ"ר )מהם 

1,425 שטח עיקרי, 264.50 מ"ר שטחי שירות(.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 6485/א

שם התכנית: הרחבת ותוספת יח"ד ברח' צפניה 31, 
שכ' כרם אברהם

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 6485/א, שינוי לתכניות 6485, 62, כפיפות לתכניות 5022, 

.5166
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איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' צפניה 
31. שכונת כרם אברהם. קואורדינטה X220/625, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y633/215

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30084, חלקה במלואה: 36.

מטרת התכנית: תוספת 2 יח"ד, והרחבות דיור בכל קומות 
הבניין.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  מיוחד  מגורים  מאזור 
בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  א.  להלן:  כמפורט  בניה  לתוספות 
הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  ו–ב'  א'  קרקע,  מרתף,  בקומות 
בשטח. לקיים  ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם  בהן,   הקיימות 
ב. קביעת בינוי לתוספת בניה בקומה ג', לשם תוספת 2 יחידות 
דיור בהתאם לנספח בינוי. ג. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל 
בקומה  החדשות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  הקיים  הבניין 
לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3 בינוי.  לנספח  בהתאם  שמתחתיה, 
מ"ר  ל–905  וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור. 
שירות(. שטח  מ"ר  ו–112  עיקריים  שטחים  מ"ר   793  )מתוכם 
5. הגדלת מספר יחידות הדיור מ–7 יחידות דיור ל–9 יחידות דיור. 
6. הגדלת מספר קומות מ–4 קומות ל–5 קומות מעל לקומת קרקע 
.7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 

8. קביעת הוראות בגין מרפסות, תוספת בניה וגדרות להריסה.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 9614

 שם התכנית: בית הכנסת בית אהרון, רמות, 
דרך החורש

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 9614, שינוי לתכניות 4176, 62, כפיפות לתכנית 5166.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

דרך  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואודינטה   ,X635/125 קואורדינטה  רמות.  שכונת  החורש. 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y218/500

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30725, חלקי חלקה: 50.

מטרת התכנית: חפירה חלקית במסד קיים של בית הכנסת 
לשם יצירת אולם קידושין בבית הכנסת בית אהרון.

הקרקע  ייעוד  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ממבני ציבור למבנים ומוסדות ציבור. 2. קביעת בינוי וחפירה 
תוספת  לשם   -3.80 במפלס  מסד  קומת  להשלמת  חלקית 
לנספח  בהתאם  הכל  הקיים,  הכנסת  בבית  קידושין  אולם 
כאמור. לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3  .)1 מס'  )נספח   הבינוי 
ל–893.26.  וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת   .4 
מרתף  על  קומות  ל–2  קומות  מ–2  הקומות  מספר  הגדלת   .5
כאמור. המסד,  להשלמת  ביצוע  שלבי  קביעת   .6  חלקי/מסד. 
בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .7

במקום. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 9831

שם התכנית: הארכת הקו הראשון של הרכבת הקלה 
משד' משה דיין עד שד' נוה יעקב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
 ,9831 מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
תרש"צ   ,5/22/2 תרש"צ   ,5/53/11 תרש"צ  לתכניות  שינוי 
 ,4827  ,1713 3340/א,   ,5/22/6 תרש"צ   ,5/22/5 תרש"צ   ,5/22/3

4047, 1978/ב, 8000, 6165, 62, 3381/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שד' משה 
דיין בשכונת פסגת זאב, ושד' נווה יעקב בשכונת נווה יעקב. 
רוחב  קואורדינטות   .223/000-222/000 אורך   קואורדינטות 
639/000-637/000. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו 
כחול. גושים וחלקות: גוש: 30609, חלקי חלקות: 14, 15, 21 - 23, 43, 
 56 - 59, 61 - 63, 96,  97, 101, 200 - 202. גוש: 30642, חלקי חלקות: 2, 3, 
7 - 9, 12 - 15, 24, 25, 36, 38, 41, 44 - 48. גוש: 30643, חלקי חלקות: 
 2 - 4, 11, 12, 17 - 19, 21. גוש: 30645, חלקי חלקות: 40, 55, 61. 
גוש: 30646, חלקי חלקות: 2 - 5, 15, 17, 19. גוש: 30648, חלקי 

חלקות: 23, 24.
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מטרת התכנית: א. הארכת הקו הראשון של הרכבת הקלה 
משדרות משה דיין בשכונת פסגת זאב עד שדרות נווה יעקב, 
על  איכות הסביבה  שיפור  ב.  בירושלים.  יעקב,  נווה  בשכונת 
תחבורה. מעומס  הנגרמות  הסביבתיות  הבעיות  הפחתת   ידי 
ג. קביעת שימוש בדרך בהתאם לפרק א' בחוק התכנון והבניה, 
הקרקע,  פני  במישור  הקלה  הרכבת  למעבר  התשכ"ה-1965, 
קביעת  ד.  מסילה.  כרצועת  והגדרתה  מתחתיה,  או  מעליה 
הקלה,  הרכבת  של  ברזל  מסילת  הקמת  תותר  שבו  השטח 
להקמת  הוראות  לרבות  להקמתה,  ופיתוח  בינוי  הוראות  וכן 
)ובכלל  הקלה  הרכבת  להפעלת  הדרושים  ומיתקנים  תחנות 
זה מערכת הזנה חשמלית, מערכות מגע עילי, מיתקני שליטה 
ובקרה, ומיתקנים לתקשורת ואיתות(, בהתאם לנספחי הפיתוח 
והתנועה המנחים. ה. קביעת תחום הסטיות המותרות מתכנית 
בתוך  ומיתקניה  המסילה  תוואי  במיקום  שינויים  לרבות  זו, 
בדבר  הוראות  קביעת  ו.  המדרכות.  ידי  על  התחום  השטח 
עיצוב נופי ופיתוח בשטח הדרכים ורצועת המסילה, בהתאם     
מפגעים  למניעת  והוראות  תנאים  קביעת  ז.  הפיתוח.  לנספח 
הוראות  קביעת  ח.  בניה.  היתרי  לקבלת  ותנאים  סביבתיים 
בדבר גדרות ומדרגות להריסה, או להעתקה. ט. הרחבת דרכים 
קיימות ו/או מאושרות. י. שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט 
להלן: שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים, מאזור מגורים 2 מיוחד, 
קומות,  רב  מגורים  מאזור   ,4 מגורים  ומאזור   1 מגורים  מאזור 
מאזור מגורים 4-3 קומות, משטח לבנייני ציבור, מאזור מסחרי, 
ממרכז אזרחי, משטח לחנויות, מגן ציבורי, משטח ציבורי פתוח, 

ומעבר ציבורי להולכי רגל לדרך חדשה.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 11142

 שם התכנית: הרחבת יח"ד בבניין בן 12 יח"ד 
בשכונת הר נוף, רח' חי טייב 52

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 11142, שינוי לתכניות 966/ג, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
קואורדינטה   ,X632/150 קואורדינטה נוף.  חי 52. שכונת הר   טייב 
Y216/400. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים 
וחלקות: מוסדר: גוש: 30350, חלקה במלואה: 18, חלקי חלקה: 39.

יח"ד  הרחבת  לשם  בניה  תוספות   .1 התכנית:  מטרת 
קיימות.2. הסדרת ייעודי הקרקע בתחום התכנית.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי  מאושרת.  דרך  ביטול  ב'.  למגורים  מוגבלת  בניה  מאזור 
לתוספות  בינוי  קביעת   .2 לדרך.  לשטח  למגורים  שטח  ייעוד 
במפלס  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  א.  להלן:  כמפורט  בניה 
בהן/ם,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם   ,+14.74
בינוי  ב. קביעת  בינוי ובהתאם לקיים בשטח.  בהתאם לנספח 
יחידות  הרחבת  לשם  הקיים  הבניין  מעל  קומה  לתוספת 
בינוי. לנספח  בהתאם  שמתחתיה,  בקומה  הקיימות   הדיור 
הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3
שטחים  מ"ר   1,327 )מתוכם  מ"ר  ל–1,327  וקביעתם  בשטח 
עיקריים(. 5. הגדלת מספר קומות מ–5 קומות מעל קומת כניסה 
קביעת   .6 ומחסנים.  כניסה  קומת  מעל  קומות  ל–6  ומחסנים 
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. 7. קביעת הוראות 

בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12052

שם התכנית: תוספות בניה, רח' זריצקי 4 ו–6, רמות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12052, שינוי לתכניות 3136/ג, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מזרח  מערב   X קואורדינטה  רמות.  שכונת   .6  ,4 זריצקי  דוד 
218/500, קואורדינטה Y דרום צפון 636/650. הכל לפי הגבולות 
 ,30618 גוש:  וחלקות:  גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים 

חלקה במלואה: 271. מוסדר. גוש: 30727, חלקה במלואה: 82.
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מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ברח' זריצקי 4 ו–6.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .2 ב'.  מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים  מאזור 
לתוספות  בינוי  קביעת  א.  להלן:  כמפורט  בניה  לתוספות 
מס'  ובבניין  ו–ב',  א'  קרקע  תחתונה,  א'  בקומות   1 מס'  בבניין 
יחידות  הרחבת  לשם  ו–ב',  א'  קרקע,  תחתונה,  א'  בקומות   2
ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם  בהם,  הקיימות  הדיור 
בניינים  מעל  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ב.  בשטח.   לקיים 
 2-1, לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה.
הבניה  שטחי  הגדלת   .4 כאמור.  לבניה,  בניין  קווי  קביעת   .3
מ"ר   2,284 )מתוכם  מ"ר  ל–2,575   1 בבניין  וקביעתם  בשטח 
שטחים עיקריים ו–291 מ"ר שטחי שירות(. בבניין 2 ל–2,271 מ"ר, 
ו–246 מ"ר שטחי שירות(. 2,025 מ"ר שטחים עיקריים   )מתוכם 
5. הגדלת מס' קומות בבניין מס' 1 מ–6 קומות ל–7 קומות מעל 
מפלס 9.00-. 6. קביעת השימושים בשטח למגורים. 7. קביעת 
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור. 8. קביעת הוראות 
בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. 9. קביעת הוראות 

בגין קרוואנים, סככות ופרגולות להריסה.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12072

שם התכנית: קביעת בינוי לתוספות בניה בכל המפלסים, 
ותוספת קומה, מקור ברוך, בר גיורא 24-22

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12072, שינוי לתכנית 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
בר גיורא 22, 23, 24. שכונת מקור ברוך בסמוך לרחוב דון יוסף 
הכל   .Y632/960 קואורדינטה   ,X220/060 קואורדינטה  הנשיא. 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 

מוסדר: גוש: 30078, חלקות במלואן: 141, 142.

מטרת התכנית: הרחבת דיור ותוספת קומה.

מאזור  מגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
)ייעוד שלא לפי מבא"ת( לאזור מגורים ב–3 חלקות  מגורים 3 
142, 141. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה ולתוספות בניה בכל 
לנספח  בהתאם  הכל  קיימות,  יח"ד  הרחבת  לשם  המפלסים 
בינוי. ג. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 177 מ"ר שטחים 
עיקריים. ד. שינוי קווי בניין וקביעתם מחדש. ה. קביעת הוראות 

בגין מבנים להריסה.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12159

 שם התכנית: הרחבת יח"ד, ותוספת קומות 
ברח' בית וגן 47, שכונת בית וגן

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 12159, שינוי לתכניות 62, 1042, 1155.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

בית  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X217/625 קואורדינטה  וגן.  בית  שכונת   .47  וגן 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y630/660

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30166, חלקה במלואה: 7.

מטרת התכנית: תוספת שטחים בכל הקומות, תוספת קומה 
עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות.

בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהתאם  הכל  קיימות,  יח"ד  הרחבת  לשם  המפלסים  בכל 
 לנספח הבינוי. ב. קביעת בינוי לתוספת שטחי בניה, סך הכל 
 ,+9.50 במפלסים  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת  ג.  מ"ר.   1,148 
ו–11.00+ לשם הרחבת יח"ד קיימות במפלסים 6.50+ ו–8. ד.שינוי 
לתוספת  בינוי  קביעת  ה.  ב'.  למגורים   1 מגורים  מאזור  ייעוד 
שטח לפי התכנית הנ"ל, סך הכל 1,148 מ"ר, מהם 1,101.80 מ"ר 
 עיקרי ו–46.20 מ"ר שירות. ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
קביעת  ח.  חדשים.  בניין  קווי  וקביעת  הבניין  קווי  שינוי  ז. 

הוראות בדבר מבנה להריסה.
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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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12308

שם התכנית: עיצוב חזיתות הבניין, ושינוי ייעוד 
ממסחר לשימושים מעורבים, מרכז העיר, רח' בן 

הלל 15
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 12308, שינוי לתכניות 971/ב, 2513/א, 62, כפיפות לתכניות 

.5166 ,5022

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

בן  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X632/065 קואורדינטה  העיר.  מרכז   .15  הלל 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y220/735

גושים וחלקות: גוש: 30049, חלקה במלואה: 106.

מטרת התכנית: עיצוב חזיתות הבניין, ושינוי ייעוד ממסחר 
לשימושים מעורבים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד ממסחר לשימושים 
לצורך  תוספת שטחים  ב.  ותעסוקה.  מסחר  מגורים,  מעורבים: 
הגדלת  ג.   .71/520 היתר  לפי  קיימות  ו–6   5 קומות  הכשרת 
שטחי הבניה מ–888 מ"ר ל–1,316.5 מ"ר, מתוכם 1,208.3 שטחים 
זיזיות  ד. תוספת מרפסות  ו–108.2 מ"ר שטחי שירות.  עיקריים 
בחזית  זיזיות  מרפסות  הרחבת  ה.  אחורית.  בחזית  פתוחות 
דיור  יחידות  לצורך הרחבת  ו. הגבהת הבניין  בן הלל.  לרחוב 
בקומה שביעית קיימת עד למפלס 818+, על ידי תוספת קומה 
ז. קביעת מספר הקומות ל–7 קומות מעל קומת קרקע  חלקית. 
הדיור  יחידות  מס'  קביעת  ח.  קיימות.  מרתף  וקומת  מסחרית 
בינוי. הנחיות  קביעת  ט.  יח"ד.  ל–18  בבניין  המותר   המרבי 

י. קביעת שלבים והתניות לביצוע.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12731

 שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימת בקומת קרקע, 
שכ' גבעת שפירא, רח' בר כוכבא 51

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
מפורטת מס' 12731, שינוי לתכניות 4441, 1541/א, 4374, כפיפות 

לתכניות 5022, 5166, 4557.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
בר כוכבא 51. שכונת גבעת שפירא, בין הרחובות בר כוכבא, 
קואורדינטה   ,X634/850 קואורדינטה  והחייל.  ברדיצ'ר  אבא 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y222/880

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30653, חלקה במלואה: 4.

מטרת התכנית: הרחבת יחידת דיור קיימת בקומת קרקע, 
הקיימת  לדירה  מתחת  חפירה  ידי  על   ,)798.95(  0.00 במפלס 

במפלס 2.80- )796.15(, בחזית הדרום מזרחית של הבניין.

קרקע   ייעודי  במערך  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בינוי  קביעת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  מיוחד   4 מגורים  מאזור 
 לתוספות בניה כמפורט להלן: קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת 
הדרום  בחזית   ,)796.15(  -2.80 במפלס  )חלקית(  תת–קרקעית 
בקומת  קיימת  דיור  יחידת  הרחבת  לשם  הבניין,  של  מזרחית 
קביעת   .3 בינוי.  לנספח  בהתאם   ,)798.95(  0.00 במפלס  קרקע 
הבניין  קווי  בתוך  כאמור,  בניה,  לתוספת  חדשים  בניין  קווי 
המאושרים. 4. הגדלת שטחי הבניה המרביים לתוספת בדירה 
וקביעתם ל–206 מ"ר שטחים עיקריים. 5. קביעת שלבי ביצוע 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת   .6 כאמור.  הבניה,  לתוספות 

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
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ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 
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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13101

שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש, 20 יח"ד 
חדשות רח' חיים ויטל, גבעת שאול

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ברמה  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים  ולבניה 
מפורטת מס' 13101, שינוי לתכניות 1003, 62, מק/11182, כפיפות 

לתכניות 5022, 5166.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

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

חיים  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ויטל. שכונת גבעת שאול. קואורדינטה X218/300, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y633/050

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30151, חלקות במלואן: 5 - 9.

בניין  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
שבשכונת  ויטל  חיים  ברח'  יח"ד   20 של  בהיקף  חדש  מגורים 

גבעת שאול בירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ולדרך. ד-1  למגורים   2 מגורים  מאזור  א.  להלן:   כמפורט 
ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח, והוראות עיצוב ארכיטקטוני.
הקרקע,  פני  מעל  מ"ר   2,179 מרביים:  בניה  שטחי  קביעת   ג. 
640 מ"ר מתחת לפני הקרקע, מס' קומות מרבי: 6 קומות מעל 
 פני הקרקע, וקומת חניה מתחת לפני הקרקע, מס' יח"ד מרבי: 
20 יח"ד, וקווי בניין מרביים בהתאם לתשריט ולנספח הבינוי.
בשטח. בניה  היתרי  למתן  ותנאים  בניה  הוראות  קביעת   ד. 
מבנים  בגין  הוראות  קביעת  ו.  חדשים.  בניין  קווי  קביעת  ה. 
בהסכמת  וחלוקה  איחוד  בדבר  הוראות  קביעת  ז.  להריסה. 

בעלים. ח. קביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 13209

 שם התכנית: הקמת בניין מגורים חדש, רח' 
אלכסנדריון 11, שכ' גונן

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה ירושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס' 13209, שינוי לתכניות 4565/א, 4565/ב, 62, כפיפות לתכנית 

.5166

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אלכסנדריון 11. שכונת גונן. קואורדינטה X629/025, קואורדינטה 
כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל   .Y219/275

גושים וחלקות: גוש: 30144, חלקה במלואה: 10.

מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים חדש.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 7 בן  חדש  לבניין  בינוי  קביעת   .2 ד1.  מגורים  לאזור  מיוחד 
 .3 ומחסנים.  חניה  בעבור  תת–קרקעיות  קומות   2 מעל  קומות 
קביעת קווי בניין חדשים. 4. קביעת היקף שטחי בניה ל–2,982 
 מ"ר, מהם 1,535 מ"ר שטחים עיקריים ו–1,357 מ"ר שטחי שירות.
 5. קביעת מס' יחידות דיור ל–15 יח"ד. 6. קביעת מס' הקומות 
ל–7 קומות כאשר הקומה השביעית בנסיגה .7. קביעת שימושים 

בעבור מגורים. 8. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

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 ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222 טל' 
ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

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.



ילקוט הפרסומים 6008, ד' בחשוון התש"ע, 22.10.2009 198

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 4928/ג

שם התכנית: תוספות בניה לבניין מגורים קיים, 
שכונת הר נוף, רח' הקבלן 39, 41

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' 4928/ג, שינוי לתכניות 3685, 3685/א, 4928, 4928/א, 62.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' הקבלן 
39, 41. שכונת הר נוף, מדרום לצומת רח' הרב יצחק ניסים והרב 
 שאולזון. קואורדינטה Y - מערב מזרח 216/825, קואורדינטה 
X - דרום צפון 633/075, מדרום לצומת רח' הרב יצחק ניסים 
והרב שאולזון. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30333, חלקות במלואן: 22, 23.

מטרת התכנית: א. תוספות בניה לשם הרחבת יחידות דיור 
לבניין מגורים קיים. ב. איחוד וחלוקה מחדש.

 2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניה   לתוספות  בינוי  קביעת   .2 ו–ג'.  ב'  מגורים  לאזור  מיוחד 
בקומות הקיימות בבניין שברח' הקבלן 39 לשם הרחבת יחידות 
בינוי  קביעת   .3 הבינוי.  לנספח  בהן, בהתאם  הקיימות  הדיור 
יחידות  39 לשם הרחבת  לתוספת קומה בבניין שברח' הקבלן 
הבינוי. לנספח  בהתאם  שמתחתיה,  בקומה  הקיימות   הדיור 
וקביעתם   ,39 הקבלת  שברח'  בבניין  הבניה  שטחי  הגדלת   .4
ל–5,137 מ"ר, )מתוכם 3,806 מ"ר שטחים עיקריים, ו–1,331 מ"ר  
קומות  מ–12  המרבי  הקומות  מספר  הגדלת   .5 שירות(.  שטחי 
ל–13 קומות )לא כולל מדרגות לעליה לגג(. 6. קביעת קווי בניין 
וקביעת תנאים למתן  בינוי  7. קביעת הוראות  לבניה, כאמור. 
להריסה. מבנה  בגין  הוראות  קביעת   .8 בשטח.  בניה   היתרי 
9. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת כל 

הבעלים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2899 עמ'  התשס"ח,   ,5798 הפרסומים  ובילקוט   28/03/2008

בתאריך 30/04/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 8760

שם התכנית: שינוי ייעוד אזור, הרחבת יח"ד קיימות 
בקומות א'-ג', ותוספת קומה, רח' אלעשה, סנהדריה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 8760, שינוי לתכנית 62.

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אורך  קואורדינטות  בין  שטח  סנהדריה.  שכונת   .4  אלעשה 
 .633/975-633/925 רוחב  קואורדינטות  לבין   ,221/075-221/025
 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

גוש: 30099, חלקה במלואה: 83.

לאזור   3 מגורים  אזור  ייעוד  שינוי  )א(.  התכנית:  מטרת 
מגורים 2. )ב(. קביעת הבינויים האלה בשטח: )1(. תוספות בניה 
בקומות א', ב' ו–ג' לשם הרחבת יח"ד קיימות. )2(. תוספת קומה 
עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמתחתיה. כל האמור 
חדשים  בניין  קווי  קביעת  )ג(.  הבינוי.  לנספח  בהתאם  לעיל 
לתוספות הבניה, כאמור. )ד(. הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח 
632.8 מ"ר שטח  136.7 מ"ר וקביעתם ל–896.5 מ"ר, מתוכם  של 
עיקרי. )ה( הגדלת מספר קומות מרבי מ–4 ל–5 קומות. )ו(. קביעת 

הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3893 עמ'  התשס"ח,   ,5831 הפרסומים  ובילקוט   12/12/2008

בתאריך 10/07/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 8762

 שם התכנית: שינוי ייעוד אזור, תוספת עמודים 
 בקומת קרקע, הרחבת יח"ד בקומות: א', ב', ג', 

רח' אחינועם 9, סנהדריה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 8762, שינוי לתכנית 62.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רח' אחינעם 9. 
שכונת סנהדריה, שטח בין קואורדינטות אורך 221/050-220/950, 
הגבולות  לפי  הכל   .634/000-633/950 רוחב  קואורדינטות  לבין 
המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: גוש: 30099, חלקה 

במלואה: 63.

לאזור   3 מגורים  אזור  ייעוד  שינוי  )א(  התכנית:  מטרת 
תוספת   )1( בשטח:  האלה  הבינויים  קביעת  )ב(   .2 מגורים 
עמודים בקומת הקרקע לשם תמיכה בתוספות בניה מוצעות 
לשם  ו–ג'  ב'  א',  בקומות  בניה  תוספות   )2( שמעליה.  בקומות 
 הרחבת יח"ד קיימות. כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.
כאמור.  הבניה,  לתוספות  חדשים  בניין  קווי  קביעת   )ג( 
וקביעתם  מ"ר  ב–223.8  מרביים  בניה  שטחי  הגדלת   )ד( 
קביעת  )ה(  עיקריים.  שטחים  מ"ר   671.6 מתוכם  מ"ר,  ל–953.3 
בשטח. בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 
)ו( קביעת הוראות בגין גדרות להריסה. )ז( קביעת הוראות בגין 

עץ לשימור. )ח( קביעת הוראות בגין סגירת מרפסות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3894 עמ'  התשס"ח,   ,5831 הפרסומים  ובילקוט   12/12/2008

בתאריך 10/07/2008.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 11180

שם התכנית: תוספת בניה על מבנה קיים והגדלת 
מס' יח"ד, מקור ברוך, בין הרחובות רש"י פינת מירון

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 11180, שינוי לתכנית 4006.

רח' רש"י.  ירושלים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
רח' מירון. שכונת מקור ברוך, מתחם בין הרחובות רש"י פינת 
בין  אורך  החדשה:  ישראל  רשת  לפי  קואורדינטות  מירון.   רח' 
220/275-220/200, רוחב בין 632/850-632/775 בקרקע רשומה 
ולא מוסדרת. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות: גוש: 30069, חלקה במלואה: 225.

והגדלת  קיים  מבנה  על  בניה  תוספת   .1 התכנית:  מטרת 
מס' יח"ד. 2. שינוי ייעוד מאזור מגורים 4 מיוחד לאזור מגורים 
מיוחד. 3. קביעת בינוי בעבור תוספת שתי קומות לשם תוספת 
20 יח"ד חדשות מעל 29 יח"ד קיימות בבניין. 4. קביעת תוספת 
שטחים  מ"ר   1,614 מהם  מ"ר,   2,296 של  בהיקף  בניה  שטחי 
הקומות  מס'  הגדלת   .5 שירות.  שטחי  מ"ר  ו–682   עיקריים 
מ–3 קומות ל–5 קומות וגג רעפים. 6. שינוי קווי בניין וקביעת 
התכנית. למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת   .7 חדשים.  בניין   קווי 
8. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 9. קביעת הוראות בגין בניין 

וגדרות להריסה. 10. קביעת שימושים בעבור בניין מגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3525 עמ'  התשס"ח,   ,5822 הפרסומים  ובילקוט   06/06/2008

בתאריך 23/06/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12060

 שם התכנית: קביעת בינוי לתוספות בניה לשם 
הרחבת יח"ד, רח' עוזיאל 91, בית וגן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 12060, שינוי לתכנית 1042.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

הרב  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 - מזרח  מערב   -  Y קואודינטה  וגן.  בית  שכונת   .91  עוזיאל 
217/850, קואודינטה X - דרום צפון - 630/400. הכל לפי הגבולות 
המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30341, 

חלקה במלואה: 3.

מטרת התכנית: תוספת אגפים וקומה לשם הרחבת יח"ד 
קיימות.

 1 מגורים  אזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאזור מגורים ב'. ב. קביעת בינוי לתוספת בניה בכל המפלסים 
הבינוי. לנספח  בהתאם  הכל  קיימות,  יח"ד  הרחבת   לשם 
וקביעת  הבניין  קווי  שינוי  ד.  בניה.  שטחי  תוספת  קביעת  ג. 
קווי בניין חדשים. ה. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת 
ו. שינוי ייעוד אזור מגורים 1 לאזור מגורים ב'.   יח"ד קיימות. 
ז. תוספת של 761 מ"ר וקביעת שטחי בניה מרביים ל–1,435 מ"ר, 
לתוספת  בינוי  קביעת  ח.  עיקריים.  מ"ר שטחים   1,395 מתוכם 
 קומה לשם הרחבת יח"ד. ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
בגין  הוראות  קביעת  יא.  תצ"ר.  הכנת  בגין  הוראות  קביעת  י. 

נטיעת עצים בוגרים. יב. קביעת הוראות בגין עצים להעתקה.
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1993 עמ'  התשס"ח,   ,5777 הפרסומים  ובילקוט   18/01/2008

בתאריך 20/02/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12354

שם התכנית: תוספת בניה וקומה להרחבת יח"ד 
קיימת, רח' גלבוע 12, שכונת מחנה יהודה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 12354, שינוי לתכניות 3833, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 הגלבוע 12. מחנה יהודה. קואורדינטה X220/230, קואורדינטה 
כחול. בקו  בתשריט  הגבולות המסומנים  לפי  הכל   .Y632/300

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30046, חלקה במלואה: 100.

מטרת התכנית: הרחבת דיור.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד למגורים ג'. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה, גובה בניין 
תנאים  קביעת   .3 קיימת.  יח"ד  הרחבת  למטרת  בניה  ואחוזי 
של  בהיקף  בניה  שטחי  תוספת  קביעת   .4 בניה.  היתר   למתן 
קווי  5. שינוי  ו–7.50 מ"ר שטח שירות.  20.40 מ"ר שטח עיקרי, 

הבניין וקביעת קווי בניין חדשים.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,4590 עמ'  התשס"ח,   ,5846 הפרסומים  ובילקוט   12/09/2008

בתאריך 04/09/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12407

שם התכנית: שינוי קווי בניין, הרחבת דיור לדירות 
קיימות רח' מוצקין 10, שכ' קרית יובל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 12407, שינוי לתכניות 2201, 2201/א, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

רח' אריה  ירושלים.  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
מוצקין 10. שכונת קרית יובל. בין הרחובות רבינוביץ וקליינמן.
לפי  הכל   .Y630/085 קואורדינטה   ,X216/705 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:

גוש: 30412, חלקה במלואה: 78.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין והרחבת דיור.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מיוחד לאזור מגורים א'. קביעת השימושים המותרים למגורים. 
לדירות  דיור  להרחבת  בינוי  קביעת  א.  בניה:  הוראות  קביעת 
קיימות בקומות קרקע )מפלס 0.00+(, ובקומה א' )מפלס 3.12+(, 
ובקומת חלל גג רעפים מוגבה )מפלס 6.07+(. ב. קביעת תוספת 
שטחי בניה בהיקף של 414 מ"ר, מתוכם 400 מ"ר שטח עיקרי 
קווי  וקביעת  הבניין  קווי  שינוי   .2 שירות.  שטח  מ"ר  ו–14 
לחלל  קומות  מ–2  הקומות  מספר  הגדלת   .3 מרביים.  בניין 
גג  בחלל  מובלעת  וקומה  קומות  ל–2  שימוש,  ללא  רעפים  גג 
להריסה. מחסן  בדבר  הוראות  קביעת   .4 למגורים.   הרעפים 
בינוי. הנחיות  קביעת   .6 בניה.  היתר  למתן  תנאים  קביעת   .5 

7. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,361 עמ'  התשס"ט,   ,5866 הפרסומים  ובילקוט   07/11/2008

בתאריך 18/11/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' 12885

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות, רח' פנים מאירות 1, 
שכונת מטסדורף

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

ברמה מפורטת מס' 12885, שינוי לתכניות תרשצ/5/03/2, 62.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

פנים  רח'  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מאירות 1. שכונת מטרסדורף, בצומת בין הרחובות פנים מאירות 
והמ"ג. קואורדינטה Y מערב מזרח 219/100, קואורדינטה X דרום 
צפון 633/845. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. 

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 30234, חלקה במלואה: 76.

מטרת התכנית: תוספת קומה בעבור הרחבת יח"ד קיימות 
בקומה שמתחתיה.

 5 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
לאזור מגורים ג1. ב. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת 
יח"ד קיימות בקומה שמתחתיה. ג. הגדלת שטחי הבניה בשטח, 
עיקריים  שטחים  מ"ר   3,151 )מתוכם  מ"ר  ל–3,382   וקביעתם 
ו–231 מ"ר שטחי שירות(. ד. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים 
למתן היתר בניה בשטח. ה. קביעת הוראות בגין הריסה ופירוק 

סגירת מרפסות. ו. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3270 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   27/03/2009

בתאריך 06/04/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה 
 מפורטת מס' הל/500

שם התכנית: הקמת פארק ציבורי, מרכז ספורט ונופש, 
שטחי משרדים, מסחר ומגורים, שד' הראל, מבשרת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  מחוז  ולבניה 
ולבניה הראל מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת 

מס' הל/500, שינוי לתכניות מי/320/ה, מי/250.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
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להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

רח'  ציון.  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השלום. בין הרחובות שדרות הראל ורחוב השלום. קואורדינטה 
מערב מזרח Y214/700, קואורדינטה דרום צפון X634/700. הכל 
וחלקות: גושים  כחול.  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי 
חלקי   ,30419 גוש:   .52  ,48 חלקות:  חלקי   ,30303 גוש:  מוסדר: 
חלקות:  חלקי   ,17 במלואה:  חלקה   ,30446 גוש:   .33  ,1 חלקות: 
.4  ,2 חלקות:  חלקי   ,5 במלואה:  חלקה   ,30447 גוש:   .18  ,16  ,2 
.121  ,120 חלקות:  חלקי   ,48 במלואה:  חלקה   ,30448  גוש: 

גוש: 30449, חלקה במלואה: 6. גוש: 30471, חלקי חלקה: 74.

ונופש,  מטרת התכנית: הקמת פארק ציבורי, מרכז ספורט 
שטחי משרדים ומסחר, ומגורים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח 
לשטח למגורים. 2. שינוי ייעוד משטח לדרך/חניה ציבורית לשטח 
למגורים. 3. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לספורט ונופש. 
4. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח למסחר ומשרדים. 5. שינוי 
ייעוד משטח לדרך/חניה ציבורית לשטח לספורט ונופש. 6. שינוי 
ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לדרך חדשה. 7. קביעת הוראות 
בינוי בעבור שטחים בתחום התכנית. 8. שינוי הוראות פיתוח שטח 
קביעת   .9 מי/320/ה.  פתוח שבתכנית  ציבורי  בעבור שטח  ובינוי 
 שטחי בניה בהיקף של 19,500 מ"ר, מהם 14 מ"ר שטחים עיקריים 
חדשים. בניין  קווי  קביעת   .10 שירות.  שטחי  מ"ר   ו–5,500 
מותרים  שימושים  קביעת   .12 דיור.  יחידות   25 של  תוספת   .11
בעבור שטח לספורט. 13. קביעת תנאים למתן היתר בניה וטופס 4. 
14. קביעת שלביות ביצוע לבניה של השטחים הציבוריים, מתחם 

הספורט והנופש, מתחם המסחר, המשרדים והמגורים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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 בין הפרסומים 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
טל'   ,91010 ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'   ירושלים, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-6290222
המקומית לתכנון ולבניה הראל, שד' החוצבים 2, מבשרת ציון  

טל' 02-5333125.

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 חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' חפ/1842/ב
שם התכנית: שימור מבנה קיים והנחיות לבניה 

חדשה, רח' התשבי 130
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

חפ/229/ חפ/229/י,  חפ/229/י/2,  לתכניות  שינוי  חפ/1842/ב, 
י/1, חפ/423, חפ/1400, חפ/125, חפ/229.

התשבי  רח'  חיפה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
130. בכרמל ברח' התשבי, פינת שד' הנשיא וגובלת בגן האם 
ממזרח ובגן החיות מדרום. גושים וחלקות: גוש: 10812, חלקה 

במלואה: 253, חלקי חלקות: 188, 252.

מטרת התכנית: א. שימור המבנה הקיים באתר. ב. שינוי 
ייעוד החלקה מאתר לבניין ציבורי לאזור מגורים מיוחד, תגבור 
ייעוד  שינוי  ג.  באתר.  הבניה  הוראות  וקביעת  הבניה,  זכויות 
חיות  לגן  פתוח  ציבורי  לשטח  טבע  משמורת  מהחלקה  חלק 
לימודי, שיצורף לגן החיות הקיים. ד. ביטול קטע דרך מאושרת 
ייעודו  ליישום, שינוי  ניתן  ברחוב לאונרדו דה-וינצ'י, שאינו 

למגורים וצירופו למגרש המגורים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2434 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים  ובילקוט   29/02/2008

בתאריך 20/03/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד  חיפה,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-8633448
מעוניין  וכל   ,04-8356807 טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יוסף משלב 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' הר/87

R-6 שם התכנית: שינוי לתכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' הר/87, 
שינוי לתכנית R/6, כפיפות לתכניות הר/מק/160/ת/8/ב, הר/1002, 

הר/1001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון. רח' הגשר 
גושים   .Y189,140 קואורדינטה   ,X673,235 קואורדינטה   .12

וחלקות: גוש: 6442, חלקה במלואה: 112.

מטרת התכנית: תוספת זכויות בניה, ושינוי ייעוד קרקע.

הגדלת  הגשר.  רחוב  הרחבת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור  הייעוד  שינוי  ג.  דרך.  הרחבת  ב.  מותרים.  בניה  אחוזי 

פתוח לאזור מגורים א'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1626 עמ'  התשס"ט,   ,5897 הפרסומים  ובילקוט   19/12/2008

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 
הוד השרון, רח' בני ברית 7, הוד השרון 45105, טל' 09-7759666, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' כס/ב/2/לז

שם התכנית: רח' בקעת הירח 6, הגבהת גג רעפים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  כס/במ/2,  לתכנית  שינוי  כס/ב/2/לז,  מס' 
כס/1/1/ג,  כס/1/1,  כס/1/1/מ/ג,  כס/1/1/מ,  כס/מק/1/1/גג/ג, 

כס/מק/במ/2/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רח' בקעת 
הירח 6א' ו–6ב'. שכ' הדרים. גושים וחלקות: גוש: 7606, חלקה 

במלואה: 172.

מטרת התכנית: שינוי בגובה גג רעפים.

עיקרי הוראות התכנית: גובה מוצע 10 מ' במקום 8.50 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3937 עמ'  התשס"ז,   ,5704 הפרסומים  ובילקוט   13/07/2007

בתאריך 16/08/2007.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
כפר סבא, רח' ויצמן 135, כפר סבא 44100, טל' 09-7649175, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לוד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' לד/174

 שם התכנית: מכללה - מגרש 3001 לפי 
תכנית מח/213 )חלק(

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 
לוד מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' לד/174, שינוי לתכנית 
תממ/21/3,  לפי  אישור  תמא/2/4,  לתכנית  כפיפות  לד/1000, 

תמא/16/23/א/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: לוד. רח' אזור תעשיה 
אביב.  גני  לשכונת  מזרחית  צפונית  לוד,  העיר  בתחום  צפון. 
מס'  מכבישים  וחלק  )חלק(,  מח/213  תכנית  לפי   3001 מגרש 
ו–50 בתכנית מח/213 לאזור תעשיה צפוני כנ"ל שאושרה   30
להפקדה לפי מצב עתידי שבתשריט המצורף. גושים וחלקות:
.46  ,44  ,30  ,26  -  23  ,13  ,12  ,5  ,4 חלקות:  חלקי   ,3971  גוש: 
גוש: 3984, חלקי חלקה: 3. גוש: 3985, חלקי חלקות: 19, 21 - 26, 

32 - 35, 42 - 45, 72. גוש: 6835, חלקי חלקות: 5 - 8, 12.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע, וקביעת הוראות להקמת 
מכללה אקדמית - מגרש 3001 בתכנית מח/213 )חלק(.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטחים משטח חקלאי 
+ שטח ציבורי פתוח + דרך קיימת + בית עלמין לשטח למבנים 
וקביעת  מגרש  גבולות  הגדרת  ב.  לדרך.  ולשטח  ציבור  ומוסדות 
השימוש בשטח למבנים ומוסדות ציבור להקמת מכללה אקדמית 
קמפוס לוד. ג. קביעת הוראות בינוי, שלבי פיתוח, העמדת מבנים, 
בניין,  קווי  שירות,  עיקריים, שטחי  קביעת שטחים  קומות,  מספר 
עיצוב אדריכלי עקרוני, תשתיות תנועה וחניה, ביוב, ניקוז ותנאים 

למתן היתרי בניה בשטח. ד. אישור מתן הקלה מתמא23, קווי בניין 
ממסילות ברזל במגרש המכללה מ–120 מ' ל–70 עד 110 מ' כמסומן 

בתשריט בקו נקודה אדום.

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 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
 ,71104 לוד   ,1 קומנדו  כיכר  לוד,  ולבניה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-9279967.

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 פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' פת/4/2007

שם התכנית: שינוי שטח עיקרי למסחר דיור מוגן, 
ושטחי שירות לצורך סגירת חללים פתוחים בבניין

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 
פת/4/2007,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  תקוה  פתח 
פת/מק/2007/א,  פת/2000,  פת/במ/2007,  לתכניות   שינוי 

פת/25/2000, פת/מק/2/2007.

רח'  תקוה.  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העצמאות 65. פינת רח' פנחס חגין 10. פינת רח' בן גוריון 48. 

כפר גנים. גושים וחלקות: גוש: 6716, חלקי חלקה: 2.

מטרת התכנית: תוספת 850 מ"ר עיקרי למסחר, ועוד שינוי 
950 מ"ר עיקרי מדיור מוגן למסחר, וכן שיתבטל שימוש הדיור 
בלבד.  מיוחד  למסחר  יהיו  במגרש  והשימושים  במגרש  מוגן 
נוסף על כך 50% שטחי שירות לצורך סגירת חללים פתוחים 

בבניין.

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 בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 
ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד' 
יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח' 

העליה השניה 1, פתח תקוה 49100.

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 רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רח/550/ג/2/12/א

שם התכנית: רח' יעבץ 10 )פינת רח' העבודה(, 
רחובות

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
רח/מק/550/ג/2/12,  לתכנית  שינוי  רח/550/ג/2/12/א,  מס' 
ביטול לתכנית רח/2000/ג, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/

מק/2000/ב/3, תמא/2/4.

יעבץ  רח'  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X182,375 קואורדינטה  העבודה.  רח'  פינת   .10 

Y645,125. גושים וחלקות: גוש: 3703, חלקה במלואה: 519.

מטרת התכנית: 1. תוספת יח"ד, כך שיהיו 11 יח"ד במקום 
מ"ר   100 תוספת   .2 חלקית.  שישית  קומה   תוספת  יח"ד,   10

שטחים עיקריים.

שישית  בקומה   1 יח"ד  תוספת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
חלקית. 2. תוספת 100 מ"ר שטחים עיקריים, במקום 1,220 מ"ר שטח 
עיקרי - 1,320 מ"ר. תוספת 75 מ"ר שטח שירות במקום 675 מ"ר, 

מבוקש - 750 מ"ר שטח שירות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1033 עמ'  התשס"ט,   ,5879 הפרסומים  ובילקוט   23/10/2008

בתאריך 09/12/2008.

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.

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' רע/575/1

שם התכנית: מבנה ברח' השלום 48, קביעת בינוי 
וקווי בניין

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  רע/46/1,  לתכנית  שינוי  רע/575/1,   מס' 

רע/292/1/א, רע/מק/284/1/ב, רע/מק/400/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רח' השלום 48. 
וחלקות: גושים  בית פרטי דו–משפחתי ברחוב השלום 48-46. 

גוש: 6579, חלקי חלקה: 348.

מטרת התכנית: א. הגדלת שטח עיקרי. ב. קביעת הוראות 
בינוי. ג. קביעת קו בניין לפרגולה בלבד. ד. הגדלת תכסית קומת 

קרקע.

1. תוספת  בניה:  קביעת הוראות  עיקרי הוראות התכנית: 
הבניין. בקונטור  שינוי  בלא  ל–54.3%,  מ–40%  עיקרי   שטח 
קומת  עיקרי  שטח  תכסית  שינוי   .3 בינוי.  הוראות  קביעת   .2
4. שינוי קו בניין אחורי  קרקע מ–20% ל–34% משטח המגרש. 

מ–6 מ' ל–3 מ' לפרגולה בלבד.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3289 עמ'  התשס"ט,   ,5939 הפרסומים  ובילקוט   20/03/2009

בתאריך 06/04/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
רעננה, רח' השוק 6, רעננה 43604, טל' 09-7610516, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גזר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גז/13/16
שם התכנית: מושב מצליח, איחוד וחלוקה בהסכמת 

הבעלים, חלוקת מגרשים
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 
גז/ גז/13/16, שינוי לתכנית  גזר מופקדת תכנית מפורטת מס' 

במ/199.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב מצליח. גושים 
וחלקות: גוש: 4732, חלקות במלואן: 12, 37, 40, 45, 46. גוש: 4733, 

חלקה במלואה: 150.

מטרת התכנית: התכנית באה לשנות את הייעודים האלה 
לפי המתחמים: א. מתחם 1: חלוקת שני מגרשים לבעלי מקצוע 
יחידות  )תוספת שתי  גישה מוצעת  ודרך  מגורים,  ל–4 מגרשי 
דיור(. ב. מתחם 2: שינוי ייעוד משטח בנייני ציבור ל–2 מגרשי 
לנחלה   207 מס'  מגרש  הצמדת  פתוח,  ציבורי  ושטח  מגורים 
מס' 12. ג. מתחם 3: שינוי הייעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים 
)הפחתת   54 מגרש  ביטול  ידי  על  פתוח,  ציבורי  שטח  לייעוד 
לפי  הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  ד.  אחת(.  דיור  יחידת 
 פרק ג', סימן ז' לחוק. ה. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.

ו. קביעת הוראות לפיתוח השטחים.

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 בתוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 
ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד' 
בית  גזר,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

חשמונאי 99789, טל' 08-9274040.

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 חפר

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
 מס' עח/18/3

 שם התכנית: הסדרת שטחי הבניה בדירה
בקומה א' בבניין מגורים משותף, תוספת קומת גג 

וחדר מדרגות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  דחיית תכנית  בדבר  והבניה, התשכ"ה-1965, 
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בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה  עח/18/3,  מס' 
עמ'  התשס"ז,   ,5629 הפרסומים  ובילקוט   02/02/2007 בתאריך 

1632, בתאריך 15/02/2007, שינוי לתכניות עח/3, עח/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שושנת העמקים )רסקו(. 
רח' הדקל 1. גושים וחלקות: גוש: 8322, חלקה במלואה: 226.

מטרת התכנית: א. הסדרת שטחי הבניה בדירת משפחת פינטו 
המצויה בקומה א' )מעל קומת קרקע(, בבניין מגורים משותף בחלקה 
226 בגוש 8322 בשושנת העמקים, )רח' הדקל 1(, בפירוט לפי קומות 
מצב  לפי  הכל  שירות,  ולמטרות  עיקריים  לשימושים  ובחלוקה 
 קיים בפועל. בשאר הדירות בבניין יחולו הוראות תכנית המיתאר 
עח/200, ותכנית מפורטת עח/3, וכל התיקונים והשינויים שחלו בהן 
מזמן לזמן. ב. תוספת קומת גג, וכן תוספת חדר מדרגות למשפחת 
פינטו בקומה א' )מעל קומת קרקע( של הבניין הנ"ל. ג. שינוי קווי 
בניין נקודתיים לפי מצב קיים: קו בניין קדמי צפוני לרחוב הדקל 
מ–5 מ' ל–4.80 מ', קו בניין קדמי צפון-מערבי לפינת הרחובות הדקל 
 והחוף מ–5 מ' ל–2.90 מ', קו בניין קדמי מערבי לרחוב החוף מ–5 מ' 
ל–2.50 מ', 3 מ' ו–3.50 מ'. ד. קביעת בינוי מחייב לדירה בקומה א' + גג 
 השייכת למשפחת פינטו, בהתאם לנספח הבינוי המצורף לתכנית. 
ה. שינוי ייעוד מאזור מגורים לדרך לצורך הרחבת הדרך בפינה 

הצפון מערבית של המגרש בהתאם למצב קיים.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
עמק חפר, מדרשת רופין 40250, טל' 09-8981556, וכל מעוניין 
רשאי לעיין 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' גנ/17820
שם התכנית: רח' זמיר 47, 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' גנ/17820, שינוי לתכנית 

ג/11053.

גושים  כרמיאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה   ,19946 גוש:   .15 חלקה:  חלקי   ,18993 גוש:  וחלקות: 

במלואה: 98, חלקי חלקה: 145.

מטרת התכנית: שינוי של זכויות הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת שטח עיקרי. ב. תוספת 
וצדי  בניין קדמי  קו  ג. שינוי של  12 מ"ר.  שטח שירות לממ"ד 
תוספת  ה.  המבנה.  גובה  של  שינוי  ד.  המסד.  קומת  במפלס 

לשטחי 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 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 

הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
ולבניה כרמיאל, כרמיאל,   למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

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 נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/15819
 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה וצפיפות 

ברח' בלפור 3 ו–5, 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 
לתכניות  שינוי  ג/15819,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נהריה 

ג/במ/103, ג/10715, ג/851.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18171, חלקות במלואן: 48, 49, חלקי חלקה: 78.

מטרת התכנית: א. הקמת מבנן בשני אגפים 42 יח"ד ב–9 
עירונית  להתחדשות  התכנית  עיקרי  לפי  חניה  ומרתף  קומות 

למרכז העיר ג/16563.

עיקרי התכנית: הגדלת צפיפות, אחוזי בניה, מספר קומות,  
רח' בלפור 3, 5 נהריה.

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

.04-9879827

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 נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18033
שם התכנית: הגדלת זכויות בניה ברח' העליה 44, 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 
נהריה מופקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18033, שינוי לתכניות 

ג/במ/103, ג/10715.

גושים  נהריה.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18165, חלקה במלואה 30, חלקי חלקה: 67.
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בתוך  יח"ד  ותוספת  בניה  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
מעטפת בניין מאושר בלי לשנות את מספר הקומות, סך הכל 

בבניין 13 יח"ד ב–6 קומות.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת צפיפות. ב. תוספת אחוזי 
בניה. ג. שינוי בקווי בניין. ד. הנחיות בינוי ועיצוב 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 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טל' 

.04-9879827

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 חבל אשר, נהריה ומעלה הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/14930
שם התכנית: דרך מס' 89, שינוי תוואי הדרך בקטע: 

צומת כברי-מעיליא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ולבניה  לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הצפון  מחוז 
מטה אשר, נהריה ומעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' 

ג/14930, שינוי לתכניות ג/9385, ג/במ/39, ג/1028.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. צומת כברי-
.46  ,35 חלקות:  חלקי   ,18362 גוש:  וחלקות:  גושים   מעיליא. 
גוש: 18669, חלקי חלקות: 2, 4. גוש: 18670, חלקי חלקות: 1 - 3, 
73, 74. גוש: 18671, חלקי חלקות: 1, 5, 14 - 19, 41. גוש: 18672, 

חלקות במלואן: 38, 42, חלקי חלקות: 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47.

מטרת התכנית: א. הרחבת הכביש הקיים: הרחבת הכביש 
הינה חלק מהרחבת כביש מס' 89 לרמה של כביש דו–מסלולי. 
דו–נתיבי )הרחבת שוליים ואי תנועה(, שיפור צמתים קיימים 
תוך מתן גישה לכל היישובים ושימושי הקרקע לאורך הכביש.
ב. לשנות את ייעודי הקרקע משטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח, 
לדרך,  לשטח  וחציבה  כריה  שטח  דרך,  לשירותי  יער  שטח 

ולשנות משטח חקלאי לשטח לטיפול ו/או עיצוב נופי.

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 מטה אשר, ד"נ גליל מערבי,     
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ולמשרדי   ,04-9879621 טל' 
המקומית  הוועדה  ולמשרדי   ,04-9879827 טל'  נהריה,  נהריה, 

טל'  מעונה,  הגליל,  מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבניה   לתכנון 
.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 נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/17278
שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, נצרת

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  ג/17278,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  נצרת 

ג/9000, ג/11810.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16519, חלקי חלקות: 92, 109, 111.

בניין  בקווי  שינוי  בניה,  אחוזי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
וכיסויי קרקע כדי לתת לגיטימציה לבניין קיים, ושינוי ייעוד 

ממגורים לדרך משולבת ודרך.

עיקרי הוראות התכנית: א הגדלת אחוזי בניה. ב. הגדרת 
קווי בניה כדי להתאימה לבניה קיימת. ג. שינוי בכיסוי קרקע 

כדי להתאימה לבניין קיים. ד. קביעת הוראות וזכויות בניה.

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 צפת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17778
שם התכנית: שינוי ייעוד לבית כנסת אלשבאזי, צפת

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/17778,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  צפת 

ג/552.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפת. גושים וחלקות:
גוש: 13073, חלקי חלקה: 52.

לתכנית  הבניה  וזכויות  הוראות  שינוי  התכנית:   מטרת 
ג/552.
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עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי לתכנית מופקדת ג/513. 
קווי  בניה,  זכויות  ג/552,  תכנית  לפי  בניה  הוראות  קביעת  ב. 

בניין, גובה מבנה ומספר קומות, חניה, בינוי ופיתוח.

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 צפת, רח' ירושלים 7, צפת, 

טל' 04-6927467.

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 הגליל המרכזי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/16768
שם התכנית: הגדלת זכויות נקודתיות בגוש 18769, 

חלקה 41, ולגיטימציה, כפר יאסיף
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

ג/16768, שינוי לתכנית ג/4228.

גושים  יאסיף.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18769, חלקי חלקות: 41, 48.

מטרת התכנית: הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קו בניין קדמי 
מ–3 מ' ל–1 מ'.

מ–144%  בניה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–200%. ב. הקטנת קו נסיגה קדמי מ–3 מ' ל–1 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2451 עמ'  התשס"ח,   ,5787 הפרסומים  ובילקוט   22/02/2008

בתאריך 20/03/2008.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,04-9912621 טל'  עכו,  המרכזי,  הגליל  ולבניה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/18122
שם התכנית: שינוי במערכת הדרכים המקומית, 

אכסאל
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/18122,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מבוא העמקים 

לתכנית ג/7468.

גושים  אכסאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
.82  ,65  ,50  ,48  ,46  ,37 חלקות:  חלקי   ,16903 גוש:   וחלקות: 

גוש: 16927, חלקי חלקות: 2, 3.

מטרת התכנית: הסדרת מערכת דרכים, ושינוי קווי בניין 
למבנים קיימים.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מדרך לשביל ודרך 
בניין  קווי  ב. שינוי  ב'.  ייעוד מדרך למגורים  ושינוי  משולבת, 

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.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' ג/14589

שם התכנית: שכונת מגורים צפון מזרחית, משהד
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/14589, שינוי לתכניות ג/4394, ג/6540, אישור לפי תמ"א 

תמא/35.

גושים  משהד.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה   ,17471 גוש:   .35 חלקה:  חלקי   ,17394 גוש:  וחלקות: 

במלואה: 1, חלקי חלקות: 44, 48.

 ,17471 בגוש   1 חלקה  של  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
שטח  ציבור,  למבני  שטח  למגורים,  לשטח  חקלאית  מקרקע 

ציבורי פתוח, והתוויית דרכים ודרכי גישה.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
 לאזור מגורים. 2. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע.
בניינים. וגובה  מרווחים  צפיפות,  בניה,  הוראות  קביעת   .3 

4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,1549 עמ'  התשס"ז,   ,5627 הפרסומים  ובילקוט   25/12/2006

בתאריך 07/02/2007.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/17673
שם התכנית: ביטול דרך מקומית, כפר כנא

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

גנ/17673, שינוי לתכנית ג/8588.

גושים  כנא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17394, חלקי חלקות: 1 - 3.

מטרת התכנית: ביטול דרך גישה.

המנוגדת  גישה  דרך  ביטול  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ג. שינוי  ב'.  ייעוד מדרך למגורים  ב. שינוי  לחלוקה מאושרת. 

קווי בניין למבנים קיימים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2633 עמ'  התשס"ט,   ,5924 הפרסומים  ובילקוט   13/02/2009

בתאריך 03/03/2009.

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' גנ/17849
שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ למגורים, צוריאל

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/17849,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הגליל  מעלה 

לתכנית ג/10298.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צוריאל. גושים וחלקות: 
 .19  ,8  ,6  ,1 חלקות:  חלקי   ,25  ,7 במלואן:  חלקות   ,19901  גוש: 

גוש: 19907, חלקי חלקה: 10.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בניה, והגדלת שטח המגורים 
בנחלה 26 ו–27 בצוריאל.

ייעוד השטח ממגורים: עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי 
שצ"פ, בית עלמין, ודרכים למגורים: שצ"פ, בית עלמין ודרכים. 

)הגדלת שטח המגורים בנחלות(. ב. שינוי קווי 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 
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 משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גנ/17971
שם התכנית: שינוי אחוזי בניה וקווי בניין, שורשים

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/17971,  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  משגב 

ג/9193.

גושים  שורשים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19766, חלקה במלואה: 15.

מטרת התכנית: הסדר בניה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קו בניין צדי צפון מערבי 
מ–3 מ' ל–2.85 מ', ושינוי קו בניין אחורי מ–3 מ' ל– 2.85 מ', כפי 

המסומן בתשריט. ב. שינוי אחוזי 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
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.

יוסף ברון 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 32/211/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש 413א, שכונת נחל בקע, 
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   ,32/211/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר 

לתכניות 7/211/03/5, 5/במ/4/63, כפיפות לתכנית 5/במ/63.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

שטח  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית נמצא בשכ' נחל בקע, רח' צביה ויצחק 42. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y570.350 קואורדינטה   ,X179.000
מוסדר,   38314 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
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מוסדר,   38317 גוש:   .35 חלקה:  חלקי   ,26  ,25 במלואן:  חלקות 
חלקי חלקות: 45, 46.

מטרת התכנית: שינויים במגרש A413 ברח' צביה ויצחק 42, 
שכונת נחל בקע.

מרביים  בניה  היקפי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במגרש מס' A413 המיועד לאזור מגורים א', חד–משפחתי עם 
קיר משותף, מ–151 מ''ר ל–208 מ''ר, מתוכם: למטרות עיקריות 
מ"ר  ל–23  מ''ר  מ–21  שירות  למטרות  מ''ר,  ל–185  מ''ר  מ–130 
סטנדרטי.  בינוי  שינוי  ב.  מ''ר(.   15 רכב  סככת  מ''ר,   8  )מחסן 
ג. שינויים בקו בניין קדמי. 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 הפקדת תכנית מפורטת
  מס' 4/220/03/5

שם התכנית: מגורים במגרש מס' 99, שכונת נווה 
זאב, פלח 7, 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 
 ,4/220/03/5 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבניה 

שינוי לתכנית 5/במ/198.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:  באר שבע.שטח התכנית 
 נמצא בשכ' נווה זאב. רח' שטיינמן 18. באר שבע. קואורדינטה 
כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y570.900 קואורדינטה   ,X177.985
מוסדר,   38267 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה במלואה: 58, חלקי חלקה: 68.

מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה במגרש מס' 99 המיועד 
לאזור מגורים א' בשכונת נווה זאב, באר שבע.

למטרות  בניה  זכויות  הגדלת  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
)בנה  א'  מגורים  לאזור  המיועד   99 מס'  במגרש  עיקריות 
מ''ר  מ–200   ,)7 )פלח  זאב  נווה  שכונת  שטיינמן,  ברחוב   ביתך( 
ל–280 מ''ר. ב. הגדלת היקפי בניה למטרות שירות מעל הקרקע 
מקורה  וחניה  מ''ר(,   10( מחסן  בעבור  מ''ר,  ל–40  מ''ר   מ–35 

)30 מ''ר(. ג. הגדלת היקפי בניה למטרות שירות מתחת לקרקע 
צדדי,  בניין  קווי  שינוי  ד.  מ"ר.  ל–95  מ"ר  מ–75  מרתף  בעבור 

)צפוני( ואחורי בהתאם למבנה המתוכנן.

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 ירוחם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר 
 מס' 26/107/02/26/א

שם התכנית: הרחבת אזור התעשיה ירוחם
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
26/107/02/26/א,  מס'  מיתאר  תכנית  מופקדת  ירוחם  ולבניה 

שינוי לתכניות 1/104/03/26, 107/02/26.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מרכזי,  נ"צ  ירוחם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוחב 45/000, אורך 145/750. גבולות התכנית: כמסומן בקו כחול 

רצוף בתשריט. גושים וחלקות: גוש: 39073, חלקי חלקות: 2, 7.

מטרת התכנית: 1. שינויים בייעודי הקרקע: משטח לתכנון 
ברזל,  מסילת  לתכנון  רצועה  שצ"פ,  תעשיה,  אזור  בעתיד, 
מיוחד  ומגרש  ברזל,  מסילת  קיימת,  לדרך  משולבים  שטחים 
לתעסוקה,  מ"ר  כ–400,000  של  ותוספת  תעשיה,  לאזור  לשטח 
שלוחה  מסילה,  רצועת  שצ"פ,  רגל,  הולכי  שבילי  דרכים, 
למסילת ברזל, אזור מסחרי, שטח למחסן הנדסי חניון לרכב כבד 
ברזל. ומסילת  חדשה,  לדרך  משולבים  שטחים  דרך,   ושירותי 
2. קביעת שלבי ביצוע התכנית במגרשים, קביעת היקפי בניה, 

תכסית שטח, מספר קומות, קווי בניין, גובה 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 
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 ירוחם, רח' צבי בורנשטיין 1, ירוחם 

80550, טל' 08-6598270.
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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 נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 163/102/03/22

שם התכנית: מוסדות ציבור, רח' שבטי ישראל, נתיבות
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 נתיבות מופקדת 
תכנית מפורטת מס' 163/102/03/22, שינוי לתכנית 78/102/03/22, 

כפיפות לתכניות 78/102/02/22/א )תרשצ 4/13/11(.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

פינתי  מגרש  נתיבות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
באזור מגורים, בצומת רח' שבטי ישראל ממערב ודרך סטטוטורית 
מדרום. קואורדינטה X=161.480, קואורדינטה Y= 592.450. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 39630 מוסדר, חלקה במלואה: 76, חלקי חלקות: 50, 62.

הקיים  למצב  מגרש  גבולות  התאמת   .1 התכנית:  מטרת 
ציבור,  ומוסדות  למבנים  משצ"פ  ייעוד שטח  שינוי   .2 בשטח. 

וקביעת הוראות וזכויות בניה.

והתאמת  מגרש  גבול  הסדרת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
רדיוס על ידי ביטול דרך. 2. שינוי ייעוד המגרש משטח ציבורי 
פתוח למבנים ומוסדות ציבור. 3. קביעת הוראות בניה, זכויות 

בניה 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 
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' 
נתיבות   ,4 ירושלים  רח'  נתיבות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

80200, טל' 08-9938735.

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 ערד

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 18/105/03/24

 שם התכנית: מגורים במגרש מס' 524, רחוב שוהם 
מס' 28, ערד

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 ערד מופקדת 
24/מק/2020,  לתכניות  שינוי   ,18/105/03/24 מס'  מפורטת  תכנית 

5/105/03/24, כפיפות לתכניות 10/105/03/24, 7/105/03/24.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

נמצא  ערד. המגרש  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
ברח' שוהם 28, שכ' רותם. קואורדינטה X221.800, קואורדינטה 
Y574.800. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
חלקי   ,80 במלואה:  מוסדר, חלקה   38228 גוש:  וחלקות:  גושים 

חלקה: 111.

מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מס' 524 באזור 
מגורים א' ברח' שוהם 28, ערד.

למטרות  בניה  היקפי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–50%.  מ–33%  א'  מגורים  לאזור  המיועד  במגרש   עיקריות 
 .12.5% של  בהיקף  שירות  למטרות  בניה  זכויות  קביעת   ב. 

ג. שינוי בקווי בניין. 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' 

המקומית לתכנון ולבניה ערד, ערד, טל' 08-9951712.

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 רהט

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 422/03/17

שם התכנית: שינוי ייעוד חלק משצ''פ המרכזי בעיר 
רהט למיתקן הנדסי של חב' בזק

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    רהט מופקדת תכנית מפורטת מס' 422/03/17, שינוי 

לתכניות 4/40/16, 402/02/17.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

המרכזי  השצ"פ  רהט.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X176.670 קואורדינטה   .19 שכונה  רהט.  בעיר 
Y589.450. גושים וחלקות: גוש: 100231 לא מוסדר, חלקי חלקה: 1. 
גוש: 100225/5, חלקי חלקה: 2. גוש 100605, חלקה: 61, חלקי חלקה: 

65. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

ייעוד חלק מהשצ"פ המרכזי בעיר  מטרת התכנית: שינוי 
רהט למיתקן הנדסי של חב' בזק.
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מהשצ"פ  חלק  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למיתקן  הבניה  שטחי  קביעת  ב.  בזק.  חב'  של  הנדסי  למיתקן 
הנדסי )תא שטח מס' 201( ל–80 מ"ר. ג. התקנת אנטנה ליד מבנה 
כלליות  הנחיות  קביעת  ד.  מ'.   15.95 של  בגובה  קיים  טרומי 
קביעת  ו.  בניה.  היתרי  למתן  התנאים  קביעת  ה.  לתשתיות. 

שלבי ביצוע התכנית. ז. קביעת תכליות ושימושים.

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 רהט, רהט, טל' 08-9914874.

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 רהט ושמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר הכוללת הוראות 
 של תכנית מפורטת מס' 1/406/02/17

שם התכנית: חממות, רהט
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבניה 
ולבניה רהט ושמעונים מופקדת תכנית מיתאר הכוללת הוראות 
של תכנית מפורטת מס' 1/406/02/17, שינוי לתכניות 305/02/7, 

.408/03/17 ,406/02/17

והרשאות:  בניה  היתרי  בעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד 
תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

ומועצה  רהט,  בתחום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,X=174.450 קואורדינטה  שמעון.  בני   אזורית 
Y= 587.650. גושים וחלקות: גוש: 100230/2 מוסדר, חלקי חלקה: 4. 

גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

מטרת התכנית: הגדלת שטח החממות ברהט, על ידי שינוי 
ייעוד חלק משצ"פ לקרקע חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית: א. הסדרת זכויות הקרקע לצורכי 
חקלאות. לצורכי  המרביים  הבניה  שטחי  וקביעת  חקלאות, 
קביעת  ג.  חקלאי.  לשטח  חלק משצ"פ  הקרקע  ייעוד  שינוי  ב. 
השימושים המותרים והמגבלות. ד. קביעת תנאים למתן היתרי 
קביעת  ו.  אדריכלי.  ועיצוב  לבינוי  הנחיות  קביעת  ה.  בניה. 

שלבי ביצוע 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 
  ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263791 טל' 

ולמשרדי   ,08-9914874 טל'  רהט,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טל' 08-6899696.

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 רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' 277/03/20

שם התכנית: אזור התעשיה ירוחם, מתחם הרכבת
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 רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס' 277/03/20, שינוי 

לתכנית 101/02/20.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

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

מועצה  בתחום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזורית רמת נגב. נ"צ מרכזי אורך 146/000, רוחב 45/250. גבולות 
וחלקות: גושים  בתשריט.  רצוף  כחול  בקו  כמסומן   התכנית: 

 גוש: 39073, חלקי חלקות: 2, 7.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד שטח קיים מרצועה לתכנון 
מסילת ברזל לרצועת מסילה ולשטח ציבורי פתוח. ב. הוראה 
בדבר תכנון מסילת ברזל הכוללת תחנת רכבת בשטח כולל של 
רצועת  בתחום  שתאושר  ופיתוח  בינוי  תכנית  לפי  מ"ר   6,000

מסילת הברזל.

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 רמת נגב, טל' 08-6564129.

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 שדרות ושמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
 מס' 33/303/02/7

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

33/303/02/7, שינוי לתכניות 101/02/21, 241/03/7, 303/02/7.
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איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

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

ה'.  מתחם  שדרות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כמסומן  התכנית:  גבולות  הנגב.  שער  אזורית  מועצה  בתחום 
חלקי   ,1879 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
חלקה: 20. גוש: 1880, חלקות במלואן: 29, 33. גוש: 1881, חלקי 
חלקה: 60. גוש: 2486, חלקי חלקות: 2, 3, 108. גוש: 2487, חלקות 
במלואן: 2 - 4, 162. גוש: 2828, חלקות במלואן: 8, חלקי חלקות: 

.29 ,10 ,9 ,7 - 5

שדרות,  לפיתוח  בניה  הוראות  מתן  א.  התכנית:  מטרת 
מתחם ה'. ב. קביעת דרכים חדשות. ג. קביעת ייעודי קרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,3008 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 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263791 טל' 
 ,08-6892745 טל'  שדרות,  הנשיא,  כיכר  שדרות,  ולבניה 
 ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, 
טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות

ה"מ 22/09

בעניין: הצהרת מותו של ברוך ברודנר,

הודעה

ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרות מוות )סדרי 
הדין(, התשי"ג-1952, כי ביום כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 
2009(, הגישה ריטה גולדברג, ממושב רמות נפתלי, מרום הגליל 
 13830, 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 ברוך ברודנר נספה השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן	אורבך-ברנע, עו"ד    
        מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6304/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מורטן שווק וסחר בע"מ.

מכלוף,  כחלון  סופר,  אבנר  בע"מ,  טרבלסי  רמי  והמבקשים: 
עמוס טרבלסי, ניסן עבודות חקלאיות בע"מ, בנימין בנימיני, נחום 
טרבלסי, סמילה את דדון ייצור ושיווק ירקות בע"מ, פנחס בובליל, 

ע"י ב"כ עו"ד יורי נחושתן ו/או עדי לנדוב, ממשרד עו"ד נחושתן, 
ספרן, שרף ושות', רח' תובל 19, בית ש.א.פ., רמת גן 52522, טל' -03

6134401, פקס' 03-6134402.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.11.2009, בשעה 14.30.

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 10.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יורי נחושתן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6310/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת הפי רום בע"מ, ח"פ 51-402246-6.

והמבקשת: דניאל פיצוטו, ת"ז 029606886, ע"י ב"כ עו"ד אלון 
עזרא ו/או ליאור בונר, מרח' מדינת היהודים 85, בניין G, הרצליה 

פיתוח 46766.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.12.2009, בשעה 9.00.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 14.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 30.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליאור בונר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6312/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת חמד חזנות ומוסיקה דתית בע"מ.

והמבקש: אחמד עבאסי, ע"י ב"כ עו"ד אהרן גבע )6138(, רח' 
שמאי 12, ירושלים 91021, טל' 02-6232541, פקס' 02-6255039.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים 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   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.11.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אהרן גבע, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 1864/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קסור טכנולוגיות בע"מ, ח"פ 51-229722-7.

והמבקשים: אלכס רוזוב ו–24 אח', ע"י ב"כ עו"ד אלון עזרא, 
מרח' מדינת היהודים 85, בניין G, הרצליה פיתוח 46766.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.4.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2009, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 11.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון עזרא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2029/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ופיתוח  בניה   - בונר  אי.סי.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-321954-3

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד קרן סמיוניב-טל, 
מרח' קהילת ונציה 10, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
21.12.2009, 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.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

קרן סמיונוב-טל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2069/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חלקה 18 בגוש 7093, ח"פ 51-032642-4.

והמבקש: יצחק חלמיש, ע"י ב"כ עו"ד רותי כספי, מרח' דרך 
מנחם בגין 48, בניין A, קומה 3, תל אביב 66184.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.12.2009, 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   18.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.12.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רותי כספי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2208/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  אזרחית  הנדסה   - אלונים  מ.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-204354-8

והמבקשים: דוד סמוכה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.12.2009, בשעה 8.30.
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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 14.12.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2209/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נור סקיור בע"מ, ח"פ 51-250724-5.

והמבקשים: גינאדי זפרנץ ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 5470532.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

31.12.2009, 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 12.00 

ביום 14.12.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2424/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גבור ספורט אקטיב בע"מ, ח"פ 52-004089-0.

והמבקשת: חברת החשמל לישראל בע"מ, ע"י ב"כ גלר, האן-
מרקוביץ, פרג ושות' משרד עורכי דין, מרח' ויצמן 102, כפר סבא 

44460, טל' 09-7658750, פקס' 09-7672920.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.1.2010, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 18.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 12.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

טלי צור, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2429/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק מסגריית גיספן בע"מ, ח"פ 51-058983-1, רח' 
כנפי נשרים, פינת האילנות, הרצליה,

51- ח"פ  בע"מ,  פנסיה  מבטחים  מנורה   .1 והמבקשות: 
224581-2, 2. מנורה מבטחים גמל בע"מ, ח"פ 51-279022-1, ואשר 
הלשכה   - החדשה  מבטחים  היא  בי-דין  כתבי  למסירת  מענם 
המשפטית, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-7555891, פקס' 

.03-7555892

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.1.2010, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 12.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניר שץ, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2600/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק קבוצת ואייר בע"מ, ח"פ 51-091565-5.

והמבקשים: משה מקירי ואח', ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי, מרח' 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.1.2010, 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.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 24.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2602/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק ואייר אייר סי מובינג בע"מ, ח"פ 51-346563-3.

מרח'  מסורי,  רז  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בכר  קרן  והמבקשים: 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.1.2010, 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 13.00 

ביום 24.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2627/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  וניהול  אחזקה  מיימון  י.  חברת  פירוק   ובעניין 
51-371090-5, מושב בן שמן 138,

והמבקש: יוסף אוליצקי, ת"ז 310639000, ע"י ב"כ עו"ד פ' 
מורוז ו/או ל' שבשאי,  מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.1.2010, 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   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.1.2010

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ל' שבשאי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2628/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ג.ג.מ. אדריכלים בע"מ, ח"פ 51-152905-9, 
רח' תפוצות ישראל 6, גבעתיים,

והמבקשת: אלנה רוזנטול, ת"ז 307545426, ע"י ב"כ עו"ד פ' 
מורוז ו/או ל' שבשאי,  מרח' סחרוב 22, ראשון לציון 75707, טל' 

03-9412222, פקס' 03-9412202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.1.2010, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.30 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 13.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ל' שבשאי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2705/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ופיתוח  עפר  השרון  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-122290-3

והמבקש: שמואל טוראני, ע"י ב"כ עו"ד כאמל אבו קאעוד, 
מרח' הסיבים 49, פארק ינאי, קרית מטלון, ת"ד 7606, פתח תקוה 

49170, טל' 03-9224648, פקס' 03-9217110.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.2.2010, 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 

.24.1.2010
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

כאמל אבו קאעוד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2902/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אי.סי. דיירקט בע"מ, ח"פ 51-129117-1,

פוזנר,  ניצה  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ממשרד חיים צדוק ושות', רח' לינקולן 20, תל אביב 67134.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.2.2010, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 16.00 יאוחר משעה  באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא 

ביום 1.2.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניצה פוזנר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2931/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סולגוד תקשורת בע"מ, ח"פ 51-277781-4,

יפית  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  סמקאי  רחל  והמבקשים: 
זלמנוביץ-גיסין, ממשרד עו"ד רועי פוליאק ושות', רח' לינקולן 

20, בית רובינשטיין, תל אביב 67314, טל' 03-5617311.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2010, 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 12.00 

ביום 24.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יפית זלמנוביץ-גיסין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2932/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת גלקסי תקשורת בע"מ, ח"פ 51-339430-4,

והמבקשים: חגי סלע ואח', ע"י ב"כ עו"ד יפית זלמנוביץ-
בית   ,20 לינקולן  רח'  ושות',  פוליאק  רועי  עו"ד  גיסין, ממשרד 

רובינשטיין, תל אביב 67314, טל' 03-5617311.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2010, 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 12.00 

ביום 24.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יפית זלמנוביץ-גיסין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2933/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סולגוד תעשיות בע"מ, ח"פ 51-365048-1,

יפית  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  איסק  איליאגוייב  והמבקשים: 
זלמנוביץ-גיסין, ממשרד עו"ד רועי פוליאק ושות', רח' לינקולן 

20, בית רובינשטיין, תל אביב 67314, טל' 03-5617311.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.2.2010, 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 12.00 

ביום 24.1.2010.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יפית זלמנוביץ-גיסין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 22471-08-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ליינטקס בע"מ,

והמבקשות: ח'טיב לטיפה ואח', ע"י ב"כ עו"ד אמל פלאח, 
רח' לוחמי הגיטאות 3, נהריה 22446.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2009, בשעה 9.00.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 22.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמל פלאח, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 19735-09-09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת תודן הנדסה וייזום בע"מ,

בע"מ,   )1992( אינסטלציה  מערכות  קורמן  י.ב.  והמבקשת: 
טל'  ,33095 חיפה   ,2 פלי"ם  שד'  שחם,  אליעד  עו"ד  ב"כ   ע"י 

04-8699390, פקס' 04-8699391.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.12.2009, בשעה 9.45.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 9.45 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

ביום 8.12.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אליעד שחם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 623/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נאונו ביו סנסורס בע"מ, ח"פ 51-369339-0,

והמבקש: חביב כרם, ת"ז 058556952, ע"י ב"כ עו"ד אפרים 
גלסברג ו/או נסים חורי, משד' פלי"ם 9-7, ת"ד 400, חיפה, טל' 

04-8663483, פקס' 04-8660794.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.9.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.12.2009, בשעה 10.30.

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   10.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.13.12.2009

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נסים חורי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 5481/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,   )2000( יבולים  דרור  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-299043-3

ואלון שבתאי,   ,52885076 ת"ז  והמבקשים: אמנון שבתאי, 
ת"ז 03928727, ע"י ב"כ אלכסנדר ספינרד ואח', מרח' מנחם בגין 
 132, מרכז עזריאלי, הבניין המשולש, קומה 28, תל אביב, טל'

03-6961211, פקס' 03-6961210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.11.2009, בשעה 9.00.

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 9.00 

ביום 16.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיה עובדיה, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

הערה: ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט, 
עמ' 5837, בטלה בשל טעות בתאריך הדיון.
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פש"ר 5503/09

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת קריזמה איתן את מאיר יבוא ושיווק בע"מ,

בית  בתיק  כוח  ייפוי  לפי  החברה  עובדי  והמבקשים: 
ו/או  הורנשטיין  ג'  ו/או  הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  המשפט, 
אביב  תל   ,22242 ת"ד   ,121 גבירול  אבן  מרח'  הורנשטיין,  ש"א 

61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.12.2009, בשעה 9.00.

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 13.00 

ביום 15.11.2009.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

שחף לבן צפוני אחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-298048-3(

)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 ביום 22.11.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,159 אלון  יגאל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה יעקבי, עו"ד, מפרק

טייגר לבן צפוני אחזקות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-298051-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 22.11.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,159 אלון  יגאל 

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה יעקבי, עו"ד, מפרק

אורי הלוי יועץ לחקר עבודה ושכר עידוד בע"מ
)ח"פ 51-179506-4(

)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 1.12.2009, בשעה 16.30, ברח' רבי עקיבא 16, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר דהרי, עו"ד, מפרק

אחזקות היענים בע"מ
)ח"פ 51-234486-2(

)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 
זיו  בר  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,25.11.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,20 המסגר  רח'  בע"מ,  רביד 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

משה בר–זיו, מפרק

סיקול בע"מ
)ח"פ 51-047647-6(

)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 
בן  10.00, אצל ארדינסט,  3.12.2009, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
נתן ושות', עורכי דין, ממגדל המוזאון, קומה 13, רח' ברקוביץ 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת

איב - עופר יזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-238681-4(

)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 
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ושות',  בטאט  הרשקוביץ  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום 
משרד עורכי דין, רח' בית הלל 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

עמיתר יועצים בע"מ
)ח"פ 51-330383-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2009, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' התומר 57, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עקביה, מפרק

זפיר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ
)ח"פ 51-416056-3(

)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 1.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי דין מורן אברהם ושות', 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק

אלקטרו סאן בע"מ
)ח"פ 51-196224-3(

)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 1.12.2009, בשעה 10.00, במרכז עזריאלי 1, המגדל 
העגול, קומה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו"ד, מפרק

ליז - אור בע"מ
)ח"פ 51-101085-2(

)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, בשעה 10.00, במשרד 
17, תל אביב, לשם  יצחק שדה  רח'  ושות',  לזר  רו"ח שטראוס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי לזר, רו"ח, מפרק

מרום עופר חב' למסחר בע"מ
)ח"פ 51-302852-2(

)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 
ושות',  בטאט  הרשקוביץ  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום 
משרד עורכי דין, רח' בית הלל 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

רמצ'ו נכסים בע"מ
)ח"פ 51-411350-5(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום  תתכנס   הנ"ל 
רח הנשיא הראשון 4, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי פיינשטיין, מפרק

מישמיש אקססורייז בע"מ
)ח"פ 51-373072-1(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כפר גלעדי 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל כתר, מפרק

טיה חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-079316-9(

)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 1.12.2009, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, 
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שד' 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.

אמיר ברגר, עו"ד, מפרק

ליפמן טכנולוגיות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-255435-3(

)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 2.12.2009, בשעה 10.00, אצל הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי 
דין, בית אסיה, רח' ויצמן 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.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

קרן קלור
)ח"פ 51-044141-3(

)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 2.12.2009, בשעה 10.00, אצל הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי 
דין, בית אסיה, רח' ויצמן 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.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

אבטל שירותים טכניים בע"מ
)ח"פ 51-350833-3(

)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 ביום 2.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
82, תל  של החברה, ד"ר מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אלרט, מפרק

פ.א. אליפל בע"מ
)ח"פ 51-350825-9(

)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 2.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין של החברה, ד"ר 
מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם הגשת דוח 

סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי פלטין, מפרק

רקע די אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-350832-5(

)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 2.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
82, תל  של החברה, ד"ר מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דרוקר, מפרק

עמית ורעות סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-350828-3(

)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 ביום 2.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
82, תל  של החברה, ד"ר מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אייל שרעבי, מפרק

ש.ש.נ. - בש בע"מ
)ח"פ 51-350826-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עורכי הדין 
82, תל  של החברה, ד"ר מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בני צ'פניק, מפרק

אחים מורנו מכונות אוטומטיים בע"מ
)ח"פ 51-147474-4(

)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 3.12.2009, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' 
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הנאמנים 12, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי מור, רו"ח, מפרק

מגרש חלקה 1 בגוש 6649 שניה בע"מ
)ח"פ 51-029692-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

מעון חלקה 1 בגוש 6649 ראשונה בע"מ
)ח"פ 51-029693-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 21 ראשונה בע"מ
)ח"פ 51-025056-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 1 חמישית בע"מ
)ח"פ 51-024894-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 

תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 1 רביעית בע"מ
)ח"פ 51-024983-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 1 שלישית בע"מ
)ח"פ 51-024984-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 1 שניה בע"מ
)ח"פ 51-024893-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

חלקה 1 ראשונה בע"מ
)ח"פ 51-024892-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 24.12.2009, בשעה 12.00, במשרד עו"ד שפיגלמן, קורן, 
ברק, זמיר ושות', רח' לינקולן 20, 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 יחיאל, עו"ד, מפרק

החברה להגנת החי בישראל בע"מ
)ח"פ 51-225168-7(

)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 
רמת   ,6 אהליאב  ברח'   ,8.00 בשעה   ,10.12.2009 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

 קיפי - מוצרים אינטראקטיביים לבידור וחינוך
ילדים בע"מ

)ח"פ 51-344059-4(

)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 13.12.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
הדקל 5, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי בן אפרים, מפרק

קיו.אי.אס - שירותי הנדסת איכות בע"מ
)ח"פ 51-175595-1(

)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 13.12.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
נחל קנה 4, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי פאר, מפרק

מנסנה בע"מ
)ח"פ 51-307535-8(

)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 13.12.2009, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' 

המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,5 מרילנד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי יחיא, מפרק

וודנארט בע"מ
)ח"פ 51-411318-2(

)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 13.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, 
רח' יגאל אלון 96, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לידיה גינו, עו"ד, מפרקת

דניאל בן עוז השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-247133-5(

)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 
נתניה,   ,1 הנורית  ברח'   ,17.00 22.12.2009 בשעה  ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית דורון, עו"ד, מפרקת

שמוחה השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-346905-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.12.2009, בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, 
רח' יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף שמוחה, מפרק

פס הזהב - מועדון צרכנות של עובדי וגמלאי שירות 
המדינה בע"מ

)ח"פ 51-274323-8(

)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 
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 ,3 היצירה  ברח'   ,13.00 בשעה   ,23.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,5 קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי ניסנקורן, עו"ד, מפרק

גלניום טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-288285-3(

)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 ביום 22.12.2009, בשעה 10.00, ברח' סורק 54, צור 
יגאל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכס שולץ, מפרק

מצבעת פרפקטו בע"מ
)ח"פ 51-362636-6(

)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 20.12.2009, בשעה 11.30, במשרד עורכי הדין 
82, תל  של החברה, ד"ר מ. דרוקר ושות', רח' דרך מנחם בגין 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה יצחקי, מפרק

קפרולב חברה בע"מ
)ח"פ 51-203029-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.12.2009, בשעה 11.00, ברח' כנסת ישראל 95, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פבל לוין, מפרק

קו-בערבה חברה לעבודות עפר ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-082096-2(

)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 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,20.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 

סופי  דוח  רמת אפעל, לשם הגשת   ,1 רח' האטד  של החברה, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עזרא חטנה, מפרק

מינכן רי תל–אביב סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-310055-2(

)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 
10.00, במשרדי המפרק, כיכר  תתכנס ביום 15.12.2009, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  9, תל אביב, לשם הגשת  ישראל  מלכי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מיכלביץ, עו"ד, מפרק

אלהמברה כריסטיאן בע"מ
)ח"פ 51-335142-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.20 בשעה   ,7.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שפטניצקי חלפין, רח' תובל 22, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל בן–צור, מפרק

כריסטיאן בע"מ
)ח"פ 51-083168-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,12.20 בשעה   ,7.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שפטניצקי חלפין, רח' תובל 22, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל בן–צור, מפרק

ברכת יוסף שיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-226110-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 



223 ילקוט הפרסומים 6008, ד' בחשוון התש"ע, 22.10.2009

צים,  בניין   ,7 פלי"ם  ברח'   ,10.00 בשעה   ,6.12.2009 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף גסטפרוינד, עו"ד, מפרק

מ.ב.ל. חלפים בע"מ
)ח"פ 51-178953-9(

)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 
6, משרד  חן  שד'  ברח'   ,16.00 10.12.2009, בשעה  ביום  תתכנס 
באיער, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון באיער, עו"ד, מפרק

איבריקה בנייה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-251187-4(

)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 20.12.2009, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רח' 
בגין 5/3, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

פלטינום ניורון וונצ'רס )פי.אנ.ווי( בע"מ
)ח"פ 51-333017-5(

)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 
שנהב  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,8.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות', עורכי דין, רח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב 60710, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6110760 טל' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר איל שנהב, עו"ד, מפרק

אלטשולר שחם סוכנות לביטוח פנסיוני )2008( בע"מ
)ח"פ 51-409562-9(

)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 
המפרק,  של  במשרדו   ,10.00 בשעה   ,10.12.2009 ביום  תתכנס 

דרך השלום 53, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

ברקאי החזקות ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-385947-0(

)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 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין קולטון-
רוט, רח' עמינדב 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זוהר ברקאי, מפרק

מהלכים השקעות בטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-179370-5(

)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 
תתכנס ביום 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי גורניצקי ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, שד' רוטשילד 45, מגדל ציון, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גור יהודה סביר, עו"ד, מפרק

מהלכים החזקות בתשתית טכנולוגית )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188946-1(

)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 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי גורניצקי ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, שד' רוטשילד 45, מגדל ציון, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גור יהודה סביר, עו"ד, מפרק

מהלכים החזקות בתוכנה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-187757-3(

)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 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי גורניצקי ושות', 
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עורכי דין ונוטריונים, שד' רוטשילד 45, מגדל ציון, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גור יהודה סביר, עו"ד, מפרק

מהלכים החזקות אלקטרוניקה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188943-8(

)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 ביום 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי גורניצקי ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, שד' רוטשילד 45, מגדל ציון, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גור יהודה סביר, עו"ד, מפרק

מהלכים החזקות בתקשורת )1993( בע"מ
)ח"פ 51-188940-4(

)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 10.12.2009, בשעה 10.00, במשרדי גורניצקי ושות', 
עורכי דין ונוטריונים, שד' רוטשילד 45, מגדל ציון, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גור יהודה סביר, עו"ד, מפרק

ג. ניר הסעות והובלות בע"מ
)ח"פ 51-312462-8(

)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 
 ,4 הנ"ל תתכנס ביום 20.12.2009, בשעה 10.30, ברח' ברקוביץ' 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל גיל, עו"ד, מפרק

אבי שיוביץ )אחזקות( בע"מ
)ח"פ 51-284721-1(

)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 15.12.2009, בשעה 12.00, אצל רו"ח חגי רובין ושות', 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,18 המסגר  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם אבי שיוביץ, מפרק

אורות תאורה אדריכלית
)ח"פ 51-295655-8(

)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 
קיבוץ  במזכירות   ,12.00 בשעה   ,13.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
געש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים יוגב, עו"ד, מפרק

הנרי רוגל תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-249840-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום חמישי 24.12.2009, בשעה 18.00, ברח' זאב גלר 3/4, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון רוגל, מפרק

ארלון גלובל
)ש"מ 55-022782-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות מוגבלת

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 5.8.2009 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל בשותפות ארלון גלובל שותפות מוגבלת 
)ש"מ 55-022782-1(, איל לב ארי, ת"ז 56481674, מחצית מסך 
השקעתו בשותפות, בגובה 1.5 שקלים חדשים, לשותף המוגבל  

לב ארי השקעות בע"מ, ח"פ 51-150922-6.

ת"ז  אלוני,  יפתח  המוגבל  השותף  העביר  כך  על  נוסף 
53602694, מחצית מסך השקעתו בשותפות, בגובה 1.5 שקלים 

חדשים, לשותף המוגבל עילמור בע"מ, ח"פ 51-185484-6.

לאחר כל ההעברות כאמור, השקעת השותפים היא כדלקמן: 
איל לב ארי - 1.5 שקלים, לב ארי השקעות בע"מ - 1.5 שקלים, 
 Bonda ,1.5 שקלים  - בע"מ  עילמור  1.5 שקלים,   - אלוני  יפתח 
Holdings LLC - 3 שקלים, תזס נכסים בע"מ, ח"פ 51-216726-3 

- 1 שקלים, וארלון בע"מ, ח"פ 51-153373-9 שותף כללי.

               רותם אופנהיים, עו"ד

                 בא כוח השותפות


