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 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ט בכסלו 
התש"ע )16 בדצמבר 2009( ועל שובו ביום ב' בטבת התש"ע )19 

בדצמבר 2009(.

ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(
)חמ 1300—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

הודעה על הרשאה
לפי  חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה   החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
לאנרגיה  בוועדה  המשרות  מנושאי  אחד  כל  את  להרשות 
אטומית - משרד ראש הממשלה )להלן - הוועדה( המפורטים  
שמדובר   מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן, 
בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, שבתחום הפעילות של הוועדה, עד 
על  המדינה  בשם  ולחתום  מהם  אחד  כל  לצד  הנקוב  לסכום 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

הנהלת הוועדה )א( 

הגבלת  בלא   - הוועדה  חשב  עם  יחד  הכללי  המנהל   )1(
סכום: לגבי  מקרקעין  המיועדים  לשמש או המשמשים 
כדירות, משרדים, חניונים או לתעשייה או למחקר - עד 

לסכום של 1,500,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

ראש  אגף הדרכה ופיקוח יחד עם חשב הוועדה  - עד   )2(
לסכום של 1,000,000 ש"ח;

עד   - הוועדה  עם חשב  יחד  הכללי  למנהל  המשנה   )3(
לסכום של 500,000 ש"ח;

עם  יחד  ארגון  אגף  ראש  או  הכללי  למנהל  המשנה   )4(
חשב  הוועדה לגבי חוזה עבודה עם אדם שהוראות 
חוק  שירות  המדינה )מינויים(,  התשי"ט-1959 )להלן  
- חוק המינויים(, אינן חלות עליו וכן לגבי חוזה ייעוץ 

עד לסכום של 200,000 ש"ח;

ראש  אגף  ארגון  יחד עם חשב הוועדה - עד לסכום   )5(
של 200,000 ש"ח;

מחלקת  מנהל  או  ופיקוח  הדרכה  באגף  יחידה  ראש   )6(
תכנון  תקציבי ובקרה באגף הדרכה ופיקוח יחד עם 

חשב הוועדה או סגנו - עד לסכום של 43,000 ש"ח;

עם  יחד  בוועדה  ומשק  מנהל  ארגון  מחלקת  מנהל    )7(
חשב הוועדה - עד לסכום של 5,000 ש"ח;

מנהל רכש ביחידה באגף הדרכה ופיקוח או ראש תחום    )8(
כספים ורכש באגף הדרכה ופיקוח יחד עם חשב  הוועדה  

או סגנו - עד לסכום  של  2,000 ש"ח;

הקריה למחקר גרעיני - נגב )להלן - הקמ"ג( )ב( 

מנהל הקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד לסכום של   )1(
5,000,000  ש"ח; לגבי מקרקעין המיועדים לשמש או  

המשמשים  כדירות,  משרדים,  חניונים  או לתעשייה  
או למחקר - עד לסכום של  1,500,000 ש"ח;

המנהל הכללי של הוועדה יחד עם מנהל  קמ"ג ועם  חשב   )2(
קמ"ג, למעט עסקאות מקרקעין - בלא הגבלת סכום;

מנהל הקמ"ג יחד עם ראש האגף למשאבי אנוש ארגון   )3(
ומנהל בקמ"ג ועם חשב הקמ"ג, לגבי הסכמי  עבודה 
חוזה  לגבי   וכן  הקמ"ג  עובדי  על  החלים  קיבוציים 
חלות  אינן  המינויים  חוק  אדם שהוראות  עם  עבודה 

עליו - בלא הגבלת סכום;

משנה למנהל הקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד לסכום   )4(
450,000 ש"ח;

ראש אגף להנדסה בקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג - עד   )5(
לסכום של 275,000 ש"ח;

ראש אגף בכיר לאפסנאות ומשק בקמ"ג יחד עם חשב   )6(
הקמ"ג - עד לסכום של 275,000 ש"ח;

סגן ראש אגף לאפסנאות ומשק בקמ"ג יחד עם חשב   )7(
הקמ"ג - עד לסכום של 90,000 ש"ח;

ממונה על הרכש וההספקה בקמ"ג יחד עם סגן מנהל   )8(
במחלקת הרכש וההספקה בקמ"ג ועם חשב הקמ"ג - 

עד לסכום של 90,000 ש"ח;

מנהל   עם  יחד  בקמ"ג  ומשק  לאפסנאות  אגף  ראש  סגן   )9(
מחלקת שירותי משק בקמ"ג או מנהל מחלקת התחבורה 
בקמ"ג ועם סגן חשב הקמ"ג לגבי כל עסקה שהיא בתחום 
פעולות במחלקת שירותי משק או מחלקת תחבורה - 

עד לסכום של 25,000 ש"ח;

ממונה על הרכש וההספקה בקמ"ג או סגן מנהל מחלקת   )10(
הרכש וההספקה בקמ"ג יחד עם מנהל כל ענף  במחלקת 
עד   - הקמ"ג  חשב  סגן  ועם  בקמ"ג  וההספקה  הרכש 

לסכום של 10,000 ש"ח;

ראש  אגף  משאבי אנוש, ארגון  ומינהל  בקמ"ג יחד    )11(
עם חשב הקמ"ג, לגבי חוזה עבודה עם אדם שהוראות  
חוק המינויים אינן חלות עליו וכן לגבי חוזה ייעוץ ולגבי 
חוזים לביצוע עבודות, להשתלמויות  ולמלגות  - עד 

לסכום של 90,000 ש"ח;

מנהל  או  בקמ"ג  אנוש  משאבי  ניהול  מחלקת  מנהל   )12(
חשב  עם  יחד  בקמ"ג  אנוש  משאבי  פיתוח  מחלקת 
ייעוץ,  חוזי  עבודות,  לביצוע  חוזים  לגבי  הקמ"ג 
בתחום  שהם  שכירות,  חוזי  או  ומלגות  השתלמויות 
פעולות מחלקת ניהול משאבי אנוש או מחלקת פיתוח 

משאבי אנוש - עד לסכום של 25,000 ש"ח;

עסקה  לגבי  השיווק,  באגף  השיווק  ממנהל  אחד  כל   )13(
בתחום פעילותו יחד עם חשב הקמ"ג - עד לסכום של 

90,000 ש"ח;

יחד עם חשב הקמ"ג  בקמ"ג  עבודות  מנהל  מחלקת   )14( 
- עד לסכום של 60,000 ש"ח;

מנהל מחלקת עבודות בקמ"ג או מנהל סקטור במחלקת    )15(
עבודות בקמ"ג יחד עם  מפקח  בכיר בסקטור ועם  סגן 

חשב הקמ"ג - עד לסכום של 6,000 ש"ח;

בתי  מנהל  או  בקמ"ג  הכלליים  המלאכה  בתי  מנהל   )16(
מלאכה  המיוחדים בקמ"ג יחד עם חשב הקמ"ג  - עד 

לסכום של 25,000 ש"ח;
__________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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בקמ"ג  שיווק  באגף  חוץ  התקשרויות  סקטור  מנהל   )17(
יחד עם חשב הקמ"ג, לגבי  חוזים  למכירת שירותים  
סקטור   מנהל  של  סמכותו  בתחום  שהם  ומוצרים 

התקשרויות חוץ - עד לסכום של  25,000 ש"ח;

מנהל  עם  יחד  בקמ"ג  תחבורה  מחלקת  מנהל  סגן   )18(
המוסך בקמ"ג או בוחן רכב ראשי בקמ"ג ועם סגן חשב  
הקמ"ג, לגבי כל עסקה שהיא בתחום פעילות מחלקת 

תחבורה - עד לסכום של 5,000 ש"ח;

מנהל בית הספר התעשייתי בקמ"ג או  ראשי המדורים   )19(
סגן  עם  יחד  בקמ"ג  אנוש  משאבי  פיתוח  במחלקת 
חשב הקמ"ג, לגבי התחייבויות לביצוע השתלמויות  
ומלגות, שהם בתחום פעולות מחלקת פיתוח משאבי 

אנוש - עד לסכום של 3,000 ש"ח;

הכלליים  המלאכה  בבתי  חוץ  תיקוני  משרד  מנהל   )20(
בקמ"ג  יחד עם מנהל בתי המלאכה הכלליים בקמ"ג 

ועם  סגן  חשב הקמ"ג - עד לסכום של 6,000 ש"ח;

מנהל  משרד תיקוני חוץ בבתי המלאכה המיוחדים   )21(
ועם  המיוחדים  בתי המלאכה  מנהל  עם  יחד  בקמ"ג 

סגן חשב הקמ"ג - עד לסכום של 6,000 ש"ח;

המרכז למחקר גרעיני נחל - שורק )להלן ממ"ג( ג. 

של  לסכום  עד   - ממ"ג  חשב  עם  יחד  ממ"ג  מנהל   )1(
או   לשמש  המיועדים  מקרקעין  לגבי  ש"ח;   5,000,000
המשמשים  כדירות, משרדים או לתעשייה או למחקר 

- עד לסכום של 650,000 ש"ח;

המנהל הכללי של הוועדה יחד עם מנהל ממ"ג ועם    )2(
חשב ממ"ג, למעט עסקאות במקרקעין - בלא הגבלת 

סכום;

מנהל ממ"ג יחד עם חשב ממ"ג, לגבי הסכמי עבודה    )3(
חוזה   לגבי  וכן  ממ"ג  עובדי  על  החלים  קיבוציים 
עבודה  עם אדם  שהוראות   חוק המינויים אינן חלות 

עליו - בלא הגבלת סכום;

ראש אגף או ראש שטח בתחום שטחו, יחד עם חשב   )4(
הממ"ג - עד לסכום של 240,000 ש"ח;

תשתית  מחלקת  מנהל  או  אספקה  מחלקת  מנהל   )5(
או  הנדסה  מחלקת   מנהל  או  טכניים   ושירותים  
ראש  או  משנה  וקבלני  מלאכה  בתי  מחלקת  מנהל  
או  ושירותים  במחלקת תשתית  אלקטרוניקה  תחום  
פיתוח  על  אחראי  או  וספריה  תיעוד  מחלקת  מנהל  
וייצור  חוץ במחלקת בתי מלאכה וקבלני משנה יחד 
עם  חשב ממ"ג או סגנו - עד לסכום של 45,000 ש"ח;

מחלקת  מנהל  או  אנוש  למשאבי  המחלקה  מנהל   )6(
תחבורה יחד עם חשב ממ"ג או סגנו, לגבי התקשרויות 

בתחומי מחלקותיהם - עד לסכום של 10,000 ש"ח;

אספקה  במחלקת  מקומיות  התקשרויות  מדור  ראש   )7(
ממונה  או  טכניים  ושירותים  תשתית  במחלקת  או 
במחלקת  שירות  ונותני  יועצים  עם  התקשרויות  על 
בתי  מלאכה וקבלני משנה או ראש מדור הזמנות חוץ  
אספקה  במחלקת  קניין  או  אספקה  במחלקת  לארץ 
בתחום   אחד  כל  התפעול,  ביחידת  הזמנות  מרכז  או 
תפקידו, יחד עם חשב ממ"ג או סגנו - עד לסכום של 

3,000 ש"ח;

מדור  ראש  או  וספריה  תיעוד  במחלקת  מינהלי  עוזר   )8(
קליטה ופיתוח במחלקה למשאבי אנוש, כל אחד בתחום 
תפקידו, יחד עם חשב ממ"ג או סגנו - עד לסכום של 

2,000 ש"ח;

ההרשאות לנושאי משרה בוועדה לאנרגיה אטומית, שהודעות  )ד( 
עליהן פורסמו - בטלות.

ה' בכסלו התש"ע )22 בנובמבר 2009(
)חמ 9—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984, 
מחוזי,  משפט  בית  של  שופט  אברהם,  אברהם  את  בזה  ממנה 
לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בנצרת, החל ביום ט"ו בטבת 

התש"ע )1 בינואר 2010(.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 60—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

מינוי רשם
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשכ"ז-11967, 
לרשם  הולצמן,  משה  שלום  משפט  בית  רשם  את  בזה  ממנה 
החל  הדרום,  במחוז  לפועל  ההוצאה  בלשכת  לפועל  הוצאה 

ביום י"ז בטבת התש"ע )3 בינואר 2010(.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 42.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
השלום  משפט  בתי  של  לרשם  הולצמן,  משה  עו"ד  את  בזה 

במחוז הדרום, החל ביום י"ז בטבת התש"ע )3 בינואר 2010(.

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 64—3(  

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.
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מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  4)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני ממנה את הרשומים מטה, למנהלי לשכות 

הוצאה לפועל כדלקמן:

מירב אנטבי, ת"ז 059799304, למנהלת לשכת ההוצאה לפועל 
בתל אביב במקומו של חנוך דיכטר2;

לפועל  ההוצאה  לשכת  למנהלת   ,022754675 ת"ז  עמר,  ענת 
בבאר שבע;

לפועל  ההוצאה  לשכת  למנהלת   ,022420459 ת"ז  דהן,  שרונה 
בחיפה במקומה של רונית רוזין3;

לפועל  ההוצאה  לשכת  למנהלת   ,054589155 ת"ז  לוי,  תמר 
בנתניה; מינויו של טל בן יוסף4 - בטל.

ג' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 328.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3684.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 4980.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 3846 ועמ' 4980.

מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  4)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967, אני ממנה את הרשומים מטה, למנהלי לשכות 

הוצאה לפועל כדלקמן:

לפועל  ההוצאה  לשכת  למנהלת   ,022315733 ת"ז  כהן,  אירית 
בעפולה; מינויו של יואל לרי2 - בטל;

יואל לרי, ת"ז 028849768, למנהל לשכת ההוצאה לפועל בבית 
שאן; מינויה של אירית כהן3 - בטל.

תוקף המינויים עד יום י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(.

ג' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 1121—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשס"ט, עמ' 328.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3136.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 3684.

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-
11961, ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים, אני מאריך 
דוגאן אלעטאונה, בהסכמתו, לכהונה  מינויו2 של הקאדי  את 
בבית  כהונתו  על  נוסף  לערעורים,  השרעי  הדין  בבית  בפועל 

דין שרעי אזורי.

תוקף המינוי עד יום ט"ז באייר התש"ע )30 באפריל 2010(.

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 260—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5614.

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
ועובדי גופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק שירות המדינה )משמעת(, 
התשכ"ג-11963, ובהתייעצות עם ראש הממשלה, אני ממנה את 
עובדי רשות השידור המפורטים להלן לחברים, מתוך הרשימה 
שהגיש השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור, בבית הדין 

למשמעת של עובדי המדינה ועובדי גופים מבוקרים:

שלומי גולדברג, ת"ז 059252064;

אמנון שילוני, ת"ז 006094940;

עדינה שהיונו, ת"ז 054338272;

אבי שמידט, ת"ז 028819266;

שפרה בל, ת"ז 020696993;

מאיר בר, ת"ז 059101527.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ג' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 399—3(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשס"ט, עמ' 87.

הודעה על ביטול מינוי של יושבי ראש וחברים 
בוועדות רפואיות עליונות

לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
ביום  החל  ביטלתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
)31 בדצמבר 2010( את כל המינויים של  כ"ד בטבת התשע"א 
יושבי ראש וחברים בוועדות רפואיות עליונות שיפורסמו עד 

יום י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 276.

הודעה על ביטול מינוי של יושבי ראש וחברים 
בוועדות רפואיות

לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
כ"ד  ביום  החל  ביטלתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
בטבת התשע"א )31 בדצמבר 2010( את כל המינויים של יושבי 
י"ד בטבת  יום  ראש וחברים בוועדות רפואיות שיפורסמו עד 

התש"ע )31 בדצמבר 2009(.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 183—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשל"ה, עמ' 616.
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הודעה בדבר מספר תושבים ומספר חברי מועצה 
העומדים לבחירה ברשות המקומית ערד

לפי פקודת העיריות

]נוסח  העיריות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חדש[1, אני קובע בזה כי מספר התושבים הרשומים בערד הוא 
27,188 ומספר חברי המועצה שיעמדו לבחירה בבחירות ביום 

כ"ט בניסן התש"ע )13 באפריל 2010(, הוא 15 )חמישה עשר(.

כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(
)חמ 755—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

הסמכה 
 לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 
אני  התשכ"ג-31963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן, שהם  פקידי 
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך 
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים 
גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות  או לשם 

שבאותם חיקוקים:

שם                            מס' זהות

077181147 צרפתי אביבה  

051152395 שועה אלי  

054746227 בן משה יורם  

056077753 גיאת רחל  

024140154 דהאן חפצי  

038344826 דרי עדי  

057426223 טויזר רויטל  

059812263 טרוחיו ורגס דורית 

055342976 יוסף יוכבד  

056837529 עזרא איריס  

058684564 קראוס מתי  

004527685 צבי שריר  

054623087 אהובה דוק  

024949117 זוהר מורי  

024173510 איריס אלוש  

059054585 אריק אמסלם  

028421733 גלית בכר  

013317664 אלי משה  

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

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 100.

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

שם                            מס' זהות

064663404 סמי ערד  

026858217 אלכס סלע  

055334403 אהובה דרור אהרוני 

061120747 יפה אפריאט  

054583786 שולמית סיני  

024155970 שרי קלפא  

069438992 נורית אמסלם  

059096743 יעקב כהן  

048372247 אורי רחמים  

051637049 יונה גז  

032272874 ליאת כהן  

063441034 יעקב אלימלך  

013085279 אליזבט בן חמו 

055659619 ליאורה גרשוני 

054500749 ראם כהן   

065886731 אנדרי לוז  

002431120 דוד בן עוזיאל  

305823551 ורמן אילונה  

027473123 לייכטר אפרת  

042461194 בוכריס יוסף  

032897720 מזרחי יפית  

033936378 סטלקול עינת  

031995020 ענבר רבקה  

024222150 שפיגלר ישראלה 

029092517 ייני חגית  

029348497 רחל זנד  

032120602 יניב שטרית  

025675786 מירה גלינואר  

056144124 צביקה ליבוביץ 

022839799 מיריי בר זיו  

033489154 ביטון מרים  

025163205 טלי יצחקי  

022725659 גורפינקל עמיחי 

059274258 אורן זליקנד  

057471294 זאב קציר  

025009283 רוימי לילך  

028095396 גרונר יאיר  

023627854 גבע גיל  

044947042 עובדיה ציוני  

058367509 יוסף חן  

005370754 אביבה רום  

06551131 אביאני מרי  

023965809 אברהם רונן  
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שם                            מס' זהות

058378670 חרזי סיגלית  

051709178 שירה משה  

055623250 שפיאן מרים  

051633048 שרעבי יצחק  

  תוקפה של הסמכה זו מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 
2010( ועד ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( וכל עוד מקבלי 

ההסמכה משמשים בתפקידם.

י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 2009(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961 לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

 התשכ"ג-1963 ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1, סעיף 
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, וסעיף 97 
)להלן  התשכ"ג-31963  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק 
)סמכויות  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 וסעיף  המס(  חיקוקי   -
אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996  )להלן - החוק(, אני מסמיך 
את עובדי  משרד  האוצר המפורטים להלן, שהם פקידי שומה 
המועסקים בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות או חיפושים 
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין, ולצורך כך 
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן 

בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב   .1
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק;

סמכות מעצר על פי סעיף 23)א()2(, )3( ו–)6( וסעיף 23)ב(   .2
לחוק.

שם                 מס' זהות

057945222 ארדיטי אבי  

058850900 אריה נחמני  

059807610 ניר ג'ינו  

051236743 שובזק יעקב  

054136346 נסים אילן  

041377888 יעקב דוד  

012334744 מנטוביץ אשר  

058316290 גרוסמן אילן  

051589778 פלג חנוך  

057879041 שדה עפר  

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

2  ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשס"ח, עמ' 202.

4  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

שם                 מס' זהות

024348302 אסף טטר  

027272376 איתי שוהם  

024348138 באוברג ערן  

024512196 מרדכי גולן  

024903932 מלכה דורון  

016739286 זליקסון אלה  

055902829 בקר זהבה  

053567905 קופרשטיין נח  

038585063 סטרולוביץ אסתר 

028483410 ללום ריקי  

053650941 קורץ יונתן  

030901169 למפרום גלעד  

016529612 אגם יוסף  

056046774 כץ ענת  

023029119 גולני חוה  

056044233 הרשברג אילן  

057879827 בן שמואל רותי 

067593657 בן דוד אריה  

038657748 גולדשטיין רן  

038567251 לוי ששון  

029263050 סבאג אבנר  

059262071 סייג אורי  

013378617 קרן עמית  

058747510 בין סמדר  

030594592 מישאל כהן  

056180862 בידרמן דניאל  

022310379 דניאל אורנה  

064507304 שמואל בס  

064546146 אהרון ניצ'נסקי 

053922282 דחיליקה דוד  

065140279 דבש דני  

000133900 אלאלוף אברהם 

038614467 נטע גמליאל  

031744949 אסתר חוטובלי 

011195823 ציפורה בן עמי 

069530103 אלגוזי שלמה  

054579453 מועלם שלמה  

068284348 בן שטרית אלברט 

059642561 אבי כהן  

302084553 יחיאל ארד  

059176768 שלמה אבישר  

028812154 ישראל גנץ  

029513462 נמדר חיים  
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שם                 מס' זהות

028637197 דרור דניאל  

016685794 אליעזר חיימוב 

052161734 כהן שמעון  

032782237 פנחסי נעמי  

028075059 מלמד גלית  

000108340 מועלם רבקה  

022108948 יוסף נתנאל  

077757649 טרבלסי עזרא  

059274258 זלקינד אורן  

052279536 חברוני יוני  

025554817 בן עדיבה צמרת 

028997773 בן ישי רון  

051914331 בן יהודה אנגלנד איה 

063418834 צרפתי מוריס  

051059384 קרן צבי  

059765271 שם טוב ירון  

059065508 רון חכם  

055710685 הנס דוד  

022017263 יעקובי רונן  

029570744 אירית קרן  

  031874134 קארין ברודי מאירי 

025714858 נעמי ברכה  

050074376 פסח מתתיהו  

052770658 עמירם זקס  

057679623 יצחק כהן  

053212585 יהונתן דוד  

056381189 ששון כהן  

064907660 שמעון גליקמן  

050152297 דוד כהן  

009204645 עוזיאל שפץ  

026269324 אסעד רמי  

050063486 יוסף גבע  

065502460 מאיר צמרת  

051678951 אילנה גלזר  

055489264 עמוס שמעונוב 

057152886 אלדד קאפח  

059572693 דוד אפרים  

055740294 אייזלר אתי  

037479110 אסטרוגו שלמה 

065472847 אקס אריה  

051294163 חג'בי מאיר  

053897922 חריף גיל  

051196830 סייג רחל  

שם                 מס' זהות

051599595 לוי אברהם  

054679790 קידר יהודית  

026739771 רהט נירה  

028007714 ברגר שרון  

033202730 שפירא איתן  

056578784 אהרון עוז  

069138337 אבי אביסרור  

022665830 אבנר כהן  

009055666 זמי רהט  

051009173 ברוך כהן  

057455396 גבאי דני  

070883459 יוסף שבירו  

022118954 חיים שעייה  

059723791 אייל שבו  

022646483 שחר דמתי  

058841263 אלון וילנצ'יק  

065888125 ג'קי ישראל  

057390841 משה עמיאל  

046378675 סימנטוב גבריאל 

024405961 עופר כהן  

057501801 אבי ניסן  

015959927 דוד ברזין  

043301696 ברוך יצחקי  

054261573 דניאל אברהם  

033941063 רחלי שלום  

056345804 נחמיה יוסף  

034464644 רונן רצון  

069791424 ויקטור אטיאס  

031588437 פילו יפית בתאל 

  תוקפה של הסמכה זו מיום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 
2010( ועד ה' בטבת התשע"ב )31 בדצמבר 2011( וכל עוד מקבלי 

ההסמכה משמשים בתפקידם.

י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 2009(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

הסמכה
לפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, 
של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את זיוה 
סעדה, ת"ז 200192052, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, וכל 

עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:

__________
1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.
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טור א'
הסעיף

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

פקודת בריאות 42א
העם, 11940 )להלן 

- הפקודה(

ממונה על איכות הסביבה 
לענין חלקים ה' ו–ו' 

לפקודה למעט סעיף 53)י( 
ו–)טו( וסעיף 64)ג(

מפקחהפקודה2

י"ט בכסלו התש"ע )6 בדצמבר 2009(
)חמ 613—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  

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

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

לנוער לעניין החוק האמור:

חני רוזנבלום, ת"ז 062866041 - במחוז תל אביב;  

רעות גלר, ת"ז 037085974 - במחוז תל אביב;  

ריטה סימרין, ת"ז 306702291 - במחוז תל אביב;  

אינאס זועבי, ת"ז 034632281 - במחוז תל אביב.  

ז' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין 

החוק האמור:

יעל שחר מיכאליס, ת"ז 028569606 - בעיריית נתניה;

מריון רוזנבאום, ת"ז 012249884 - בעיריית הרצליה;

ראסם ג'רבאן, ת"ז 055772008 - במועצה המקומית ג'סר אל זרקא;

טלי אטדגי, ת"ז 031901440 - בעיריית דימונה;

יעל אדרי, ת"ז 021775648 - בעיריית אלעד;

לילך ששון, ת"ז 028718351 - במועצה המקומית קציר חריש.

ז' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

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

התשט"ו-1955 

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

הרשומות מטה  לפקידות סעד לעניין החוק האמור:
__________

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

יפעת שפיגל, ת"ז 028618411 - בעיריית תל אביב-יפו;  

יסכה שחר, ת"ז 027146109 - בעיריית עפולה;  

תמר אוליבנבאום, ת"ז 032824096 - בעיריית תל אביב-יפו.  

ז' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 143—3(  

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי פקידת סעד
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני ממנה את אירמה כהן, ת"ז 014508345 - 

במחוז ירושלים והדרום לפקידת סעד לעניין החוק האמור.

ז' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 475—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"א, עמ' 293.

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

למבוגרים, לעניין החוק האמור:

יעל טליאס, ת"ז 059631481 - במחוז ירושלים;

נירית שריאל, ת"ז -036233757 - במחוז ירושלים;

אלעד שרים, ת"ז 043161587 - במחוז ירושלים.

ז' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312.

מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס, 1927, ולפי חוק רישוי שירותי התעופה, 

התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)ג()א( לחוק הטיס, 11927, ולפי 
סעיף 9)א( לחוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-21963 )להלן - 
החוקים(, אני ממנה את עובדי רשות התעופה האזרחית שלהלן 

למפקחים לעניין החוקים, כל עוד הם מכהנים בתפקידם:

שי גיל, ת"ז 025584541 - מפקח )מובילים אוויריים(;

דוד מנדיאל, ת"ז 023553258 - מפקח )מובילים אוויריים(.

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
)חמ 549—3(  

ישראל כ"ץ  
__________                     שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  חוקי א"י, כרך ג', עמ' 2551; ס"ח התשל"ב, עמ' 148.

2  ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.
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הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית תל אביב
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

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

כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 
038886511 אברהם מנלה 
024601544 אלדד מזרחי 
024314098 אביעד עקיבה 
058096561 מרדכי לוי 
050590520 יצחק מירון 
008445504 רחמים שם טוב 
058267394 זוהר יעיש 
007662406 יום טוב כהן 
062697644 סימי רוקח אוחיון 
035699792 יעקב פלקסר 
038444006 שחר בכשי 

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(.

ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                       __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 70.

מינוי ממונים למועצה הדתית רמת השרון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את מנשה מדמון, ת"ז 
המועצה  על  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,052903671
לכהונת   ,024393266 ת"ז  כהן,  גדי  ואת  השרון,  רמת  הדתית 

ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(.

ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

מינוי ממונים למועצה הדתית קרית ים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את עמרם אילוז, ת"ז 
המועצה  על  הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,057679862
לכהונת   ,058481888 ת"ז  לנקרי,  שמואל  ואת  ים,  קרית  הדתית 

ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(.

ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.

 הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה
ואת הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

 הואיל וחברת מעיינות אתא בע"מ, ח"פ 51-420175-5 היא 
מעיינות  וחברת  בהנהלתו  משתתפת  אתא  קרית  שעיריית  גוף 
זיו בע"מ, ח"פ 51-421051-7, היא גוף שעיריית מעלות תרשיחא 
והמועצות המקומיות שלומי, כפר ורדים וכסרא סמיע משתתפות 

בהנהלתו;

והמועצות  תרשיחא  ומעלות  אתא  קרית  ועיריות  והואיל 
המקומיות שלומי, כפר ורדים וכסרא סמיע הן גופים מבוקרים 
]נוסח  התשי"ח-11958  המדינה,  מבקר  לחוק   )4(9 סעיף  לפי 

משולב[ )להלן - החוק(;

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

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק להחיל על חברת מעיינות אתא בע"מ ועל חברת מעיינות זיו 
בע"מ על ביקורת המדינה בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, 

וכן את הפרק השביעי שבחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
)חמ 463—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

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

הודעה על מינוי ועדה למתן היתרים
לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

ניגוד  למניעת  לכללים  18)ג(  לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני   
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  שרים1,  וסגני  שרים  של  עניינים 
18)א( ו–)ב( לכללים האמורים, מיניתי לתקופת כהונה נוספת של 
שנתיים, שתחילתה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, את 

הרשומים מטה לתפקידים כמפורט להלן:

)דימ'( -  בית הדין הארצי לעבודה  יצחק אליאסוף, שופט 
יושב ראש;

רנאטו יאראק, עורך דין - חבר;

רחל סוכר, עורכת דין - חברה;

שנתיים,  של  לתקופה  נוספת,  ועדה  חברת  מיניתי  כן  כמו 
שתחילתה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(, כמפורט להלן:

טנה שפניץ - עורכת דין.

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
)חמ 1238—3(  

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

                    __________
1  ס"ח התשס"ג, עמ' 1136.

 הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים
בבתי משפט

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

  בתוקף סמכותי לפי תקנות 1, 7ג, 215ו ו–497ג1 לתקנות סדר 
הדין האזרחי, התשמ"ד-11984 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי -

__________
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202; התשס"ו, עמ'   1

.)1020( 834
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החל ביום ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(, ניתן לפתוח   .1
המחוזי  המשפט  בבית  שבע,  בבאר  השלום  משפט  בבית 
בבאר שבע, בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בבית 
משפט השלום בקרית גת, בבית משפט השלום באשדוד, 
השלום  משפט  בבית  באשקלון,  השלום  משפט  בבית 
בתי   - )להלן  באילת  השלום  משפט  ובבית  בדימונה 
הגשת  של  בדרך  בלבד,  התקנות  לפי  הליך  כל  המשפט(, 

כתב בי–דין אלקטרוני לפי פרק ט"ז3 לתקנות.

המשפט,  לבית  אלקטרוני  בי–דין  כתב  של  2. )א( הגשה 
תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות 
ההגשה  וליעדי  להזדהות  אלקטרונית  תעודה 

המפורטים להלן:
שכתובתו:  המשפט,  בתי  של  האינטרנט  )1( אתר 
www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים 

;)5M( בנפח שלא יעלה על 5 מגה בייט

http://uddi.court.gov.il/ שכתובתו   )2( שרת 
uddipublic;  הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות 
בתי המשפט  למערכת הממוכנת של  מקוון  קשר 

;)web services - שירותי רשת(

 ;https://safe.court.gov.il שכתובתו  )3( שרת 
כתב  הגשת  לצורך  תיעשה  זה  ליעד  הגשה 

.)batch file( בי–דין באצווה

 )ב( לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן )א()2(
ו–)3( יהיה על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודיים 
שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי 

המשפט.

המאפיינים של כתב בי–דין אלקטרוני והדרישות הצורניות   .3
לגביו, הם אלה: 

וצורתו  בי–דין  כתב  מאפייני  בדבר  התקנות  )1( הוראות 
יחולו על כתב בי–דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים; 

או   pdf מסוג  בקבצים  יוגש  אלקטרוני  בי–דין  )2( כתב 
tiff בלבד;

)3( כתב בי–דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות 
 XML תוכנת חתימה שמתקיימות בה הוראת התקן
להורדה  ניתנת  זו  לדרישה  העונה  תוכנה   ;Dsig
שכתובתו: המשפט  בתי  של  האינטרנט   מאתר 

.www.court.gov.il

4. )א( לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי–דין אלקטרוני לבית 
המשפט יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות 

אחת התעודות האלקטרוניות להזדהות שלהלן:

)1( תעודה שהנפיק "גורם מאשר" כהגדרתו בחוק 
חתימה אלקטרונית, התשס"א-22001 )להלן -

חוק חתימה אלקטרונית(;

)תמו"ז(  וזיהוי  לגישה  ממוחשבת  )2( תעודה 
המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.

)ב( לצורך הגשת כתב בי–דין אלקטרוני שנדרשת לגביו 
חתימה, יחתום המגיש על כתב בי–הדין וצרופותיו 
באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה 

בחוק חתימה אלקטרונית.

אגרת בית משפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית   .5
המשפט, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:

__________
2  ס"ח התשס"א, עמ' 210.

כאמור  בי–דין  כתב  לבית המשפט  דין המגיש  )1( בעל 
באמצעות  לשלם  רשאי  ו–)3(  2)א()2(  בסעיפים 
הרשאה לחיוב חשבון בלבד; הרשאה לחיוב חשבון 
תימסר למזכירות בית המשפט מראש; טופס הרשאה 
לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי 

המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בית המשפט;

)2( בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי–דין באמצעות 
בסעיף  כאמור  המשפט  בתי  של  האינטרנט  אתר 
באמצעות  או  חיוב  בכרטיס  לשלם  רשאי  2)א()1( 

הרשאה לחיוב חשבון.

6. המצאת כתב בי–דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:

)1( כתב בי–דין אלקטרוני, שאינו כתב בי–הדין הראשון בתיק, 
יומצא אל כתובת הדואר האלקטרוני של נמען שאינו 
בית המשפט, במערכת דואר אלקטרוני שמתקיימות בה 

דרישות סימן ג'2 בפרק ל"ב לתקנות בלבד; 

אלקטרוניים,  בי–דין  כתבי  בהמצאת  המעוניין  )2( נמען 
לבית  שלו  האלקטרוני  הדואר  כתובת  את  ימסור 

המשפט;

)3( על כל שינוי או ביטול של כתובת הדואר האלקטרוני 
כאמור בפסקה )2(, יודיע הנמען לבית המשפט; 

ו–)3(,   )2( בפסקאות  כמפורט  המשפט  לבית  )4( הודעות 
יישלחו באמצעות טופס ייעודי שניתן לקבלו במזכירות 
בתי  של  האינטרנט  מאתר  להורידו  או  המשפט  בית 
המשפט; את הטופס יש להשיב חתום למזכירות בית 
המשפט או לחטיבת המזכירויות בהנהלת בתי המשפט 

בירושלים, באמצעות פקס' 02-6555981.

י"ב בטבת התש"ע )29 בדצמבר 2009(
)חמ 3-1778(

        משה גל, שופט
          מנהל בתי המשפט

הודעה על שביתת עובדים בבתי 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)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי 
בתקופת  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  לעבודה  הדין 
 - )להלן  התשמ"א-11981  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
התקנות(, אני מודיע בזה כי ביום ראשון, כ"ו בכסלו התש"ע 
המשפט  בבתי  עובדים  שביתת  התקיימה   ,)2009 בדצמבר   13(
האלה: בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי בתל אביב, 
המחוזי  המשפט  בית  תקוה,  בפתח  המחוזי  המשפט  בית 
המשפט  בית  שבע,  בבאר  המחוזי  המשפט  בית  בירושלים, 
משפט  בית  בנצרת,  המחוזי  המשפט  בית  בחיפה,  המחוזי 
השלום בירושלים, בית משפט השלום בבית שמש, בתי משפט 
השלום במחוז תל אביב, בתי משפט השלום במחוז הצפון, בתי 
משפט השלום במחוז המרכז, בתי  משפט השלום במחוז חיפה, 
בתי משפט השלום במחוז הדרום, בית הדין הארצי לעבודה, 
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בית הדין האזורי לעבודה 
בחיפה, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בית הדין האזורי 

לעבודה בבאר שבע.

__________
1  ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התש"ס, עמ' 674.
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כמו כן, ביום שני, כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009( 
התקיימה שביתת עובדים בבית משפט השלום בתל אביב.

במקרים  למעט  קהל,  קבלת  היתה  לא  השביתה  בימי 
דחופים.

דיונים שנקבעו התקיימו כסדרם.

כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009(
)חמ 1148—3(  

משה גל, שופט  
מנהל בתי המשפט                     

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אור יהודה
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
שנאצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית אור יהודה לשנת 

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

83,700,000ארנונה כללית
17,200,000מפעל המים

7,791,000עצמיות חינוך
695,000עצמיות רווחה

23,480,000עצמיות אחר
132,866,000סך הכל עצמיות

14,789,000תקבולים ממשרד החינוך
20,602,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,627,000תקבולים ממשלתיים אחרים
6,866,000מענק כללי לאיזון

239,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
44,123,000סך הכל תקבולי ממשלה

1,000,000תקבולים אחרים
300,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

178,289,000

10,506,000הנחות בארנונה
4,050,000הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

192,845,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
1,752,000הכנסה מותנה

194,597,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

28,011,000שכר כללי
51,927,000פעולות כלליות

13,378,000מפעל המים
93,316,000סך הכל הוצאות כלליות

15,311,000שכר עובדי חינוך
26,549,000פעולות חינוך
41,860,000סך הכל חינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

7,706,000שכר עובדי רווחה
21,437,000פעולות רווחה
29,143,000סך הכל רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
11,870,000פירעון מילוות אחר

11,870,000סך הכל פירעון מילוות

2,406,000הוצאות מימון

200,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
178,795,000וכיסוי גירעון נצבר

10,000,000הנחות בארנונה
4,050,000הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

192,845,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

1,752,000הוצאה מותנה
194,597,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

)חמ 3-360(  
    גילה אורון

הממונה על מחוז תל אביב  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו–207 לפקודה 
שנאצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית באר שבע לשנת 

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

460,000,000ארנונה כללית
7,000,000מפעל המים

22,869,000עצמיות חינוך
3,980,000עצמיות רווחה

97,068,000עצמיות אחר
590,917,000סך הכל עצמיות

158,320,000תקבולים ממשרד החינוך
107,776,000תקבולים ממשרד הרווחה

10,870,000תקבולים ממשלתיים אחרים
     -מענק כללי לאיזון

2,143,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
279,109,000סך הכל תקבולי ממשלה

     -תקבולים אחרים
     -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

870,026,000וכיסוי גירעון נצבר

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות

56,000,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
926,026,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

6,060,000הכנסה מותנה
932,086,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

194,100,000שכר כללי
190,088,000פעולות כלליות

     -מפעל המים
384,188,000סך הכל כלליות

142,674,000שכר עובדי חינוך
116,141,000פעולות חינוך
258,815,000סך הכל חינוך

26,393,000שכר עובדי רווחה
135,477,000פעולות רווחה
161,870,000סך הכל רווחה

4,473,000פירעון מילוות מים וביוב
50,880,000פירעון מילוות אחר

55,353,000סך הכל פירעון מילוות

5,800,000הוצאות מימון

4,000,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
870,026,000וכיסוי גירעון נצבר

56,000,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

926,026,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

6,060,000הוצאה מותנה
932,086,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט' בחשוון התש"ע )27 באוקטובר 2009(

)חמ 360—3(  
    אבי הלר

   הממונה על מחוז הדרום

 תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת התקציב 2009 

שתמציתו להלן: 

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

   צד ההכנסות
באלפי שקלים 

חדשים

21,000ארנונה כללית
12,000מפעל המים

212עצמיות חינוך
85עצמיות רווחה

4,800עצמיות אחר
38,097סך הכל עצמיות

15,314תקבולים ממשרד החינוך
8,056תקבולים ממשרד הרווחה

1,308תקבולים ממשלתיים אחרים
16,762מענק כללי לאיזון

81מענקים אחרים ממשרד הפנים
41,521סך הכל תקבולי ממשלה

5,941תקבולים אחרים
1,500הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

87,059

12,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
99,059סך הכל הכנסות בלא מותנה

2,841הכנסה מותנה
101,900סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

13,048שכר כללי
28,840פעולות כלליות

6,850מפעל המים
48,738סך הכל כלליות

11,511שכר עובדי חינוך
12,679פעולות חינוך
24,190סך הכל חינוך

2,346שכר עובדי רווחה
9,405פעולות רווחה
11,751סך הכל רווחה

     -פירעון מילוות מים וביוב
     -פירעון מילוות אחר

     -סך הכל פירעון מילוות

380הוצאות מימון

500הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
85,559וכיסוי גירעון נצבר

12,000הנחות בארנונה
     -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

97,559סך הכל הוצאות בלא מותנה
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צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

     -הוצאה מותנה

1,500הוצאות פרישה/סוציאליות

2,841הוצאות מותנה במענק
101,900סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

)חמ 360—3(  
                                                        שוקי אמרני

הממונה על מחוז המרכז                                
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812; התשל"א, עמ' 1523.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית טירה
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית טירה לשנת התקציב 2009 

שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
באלפי שקלים 

חדשים

16,100ארנונה כללית
8,913מפעל המים

1,470עצמיות חינוך
193עצמיות רווחה

5,353עצמיות אחר
32,029סך הכל עצמיות

13,739תקבולים ממשרד החינוך
7,115תקבולים ממשרד הרווחה

15תקבולים ממשלתיים אחרים
14,288מענק כללי לאיזון

1,366מענקים אחרים ממשרד הפנים
36,522סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
68,551

10,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
78,551סך הכל הכנסות בלא מותנה

9,606הכנסה מותנה
88,157סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

9,284שכר כללי
12,403פעולות כלליות

4,785מפעל המים
26,472סך הכל כלליות

9,381שכר עובדי חינוך
4,542פעולות חינוך
13,923סך הכל חינוך

2,135שכר עובדי רווחה
7,626פעולות רווחה
9,761סך הכל רווחה

1,834פירעון מילוות מים וביוב
3,699פירעון מילוות אחר

5,533סך הכל פירעון מילוות

3,710הוצאות מימון

2,365הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
61,764וכיסוי גירעון נצבר

10,000הנחות בארנונה
6,206הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

77,970סך הכל הוצאות בלא מותנה

10,187הוצאה מותנה
88,157סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(

)חמ 360—3(  
                                                         שוקי אמרני

הממונה על מחוז המרכז  

 תמצית תקציב רגיל של עיריית יהוד-מונוסון
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
יהוד-מונוסון  עיריית  של  רגיל  תקציב  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
באלפי שקלים 

חדשים

84,000ארנונה כללית
11,143מפעל המים

4,141עצמיות חינוך
462עצמיות רווחה

15,931עצמיות אחר
115,677סך הכל עצמיות

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
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   צד ההכנסות
באלפי שקלים 

חדשים

11,310תקבולים ממשרד החינוך
6,118תקבולים ממשרד הרווחה

508תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

110מענקים אחרים ממשרד הפנים
18,046סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
133,723

7,500הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
141,223סך הכל הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
141,223סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

30,997שכר כללי
37,762פעולות כלליות

9,000מפעל המים
77,759סך הכל כלליות

13,393שכר עובדי חינוך
13,120פעולות חינוך
26,513סך הכל חינוך

3,401שכר עובדי רווחה
8,033פעולות רווחה
11,434סך הכל רווחה

3,560פירעון מילוות מים וביוב
13,592פירעון מילוות אחר

17,152סך הכל פירעון מילוות

865הוצאות מימון

   -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
133,723וכיסוי גירעון נצבר

7,500הנחות בארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

141,223סך הכל הוצאות בלא מותנה

   -הוצאה מותנה
141,223סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(

)חמ 360—3(  
שוקי אמרני  

הממונה על מחוז המרכז                                     

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קלנסוואה
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שנאצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית קלנסוואה לשנת 

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

   צד ההכנסות
באלפי שקלים 

חדשים

8,780ארנונה כללית
5,400מפעל המים

   -עצמיות חינוך
   -עצמיות רווחה

1,384עצמיות אחר
15,564סך הכל עצמיות

14,918תקבולים ממשרד החינוך
5,115תקבולים ממשרד הרווחה

247תקבולים ממשלתיים אחרים
10,500מענק כללי לאיזון

    -מענקים אחרים ממשרד הפנים
30,780סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
46,344וכיסוי גירעון נצבר

2,500הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
48,844סך הכל הכנסות בלא מותנה

500הכנסה מותנה
49,344סך הכל הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

7,185שכר כללי
8,337פעולות כלליות

1,759מפעל המים
17,281סך הכל כלליות

6,056שכר עובדי חינוך
11,488פעולות חינוך
17,544סך הכל חינוך

1,116שכר עובדי רווחה
5,761פעולות רווחה
6,877סך הכל רווחה

1,644פירעון מילוות מים וביוב
2,348פירעון מילוות אחר

3,992סך הכל פירעון מילוות

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.
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צד ההוצאות
באלפי שקלים 

חדשים

600הוצאות מימון

50הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
46,844וכיסוי גירעון נצבר

2,500הנחות בארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

48,844סך הכל הוצאות בלא מותנה

500הוצאה מותנה
49,344סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ו בכסלו התש"ע )13 בדצמבר 2009(

)חמ 360—3(  
שוקי אמרני  

הממונה על מחוז המרכז                                     

 תמצית תקציב רגיל של עיריית קרית גת
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שנאצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית קרית גת לשנת 

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

101,400,000ארנונה כללית
   -מפעל המים

3,393,000עצמיות חינוך
847,000עצמיות רווחה

16,430,000עצמיות אחר
122,070,000סך הכל עצמיות

75,995,000תקבולים ממשרד החינוך
28,870,000תקבולים ממשרד הרווחה

4,732,000תקבולים ממשלתיים אחרים
18,964,000מענק כללי לאיזון

7,823,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
136,384,000סך הכל תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
6,500,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

264,954,000וכיסוי גירעון נצבר

17,200,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
282,154,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

12,503,000הכנסה מותנה
294,657,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

48,949,000שכר כללי
51,387,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
100,336,000סך הכל כלליות

53,033,000שכר עובדי חינוך
49,002,000פעולות חינוך
102,035,000סך הכל חינוך

6,870,000שכר עובדי רווחה
36,560,000פעולות רווחה
43,430,000סך הכל רווחה

   -פירעון מילוות מים וביוב
14,118,000פירעון מילוות אחר

14,118,000סך הכל פירעון מילוות

1,210,000הוצאות מימון

3,825,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
264,954,000וכיסוי גירעון נצבר

17,200,000הנחות בארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

282,154,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

12,503,000הוצאה מותנה
294,657,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

ט"ז בכסלו התש"ע )3 בדצמבר 2009(

)חמ 360—3(  
אבי הלר                                                      

הממונה על מחוז הדרום                                     

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רהט
לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו–207 לפקודה 
לשנת  רהט  עיריית  של  רגיל  תקציב  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

התקציב 2009 שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

10,000,000ארנונה כללית
15,401,000מפעל המים

3,683,000עצמיות חינוך
131,000עצמיות רווחה

5,355,000עצמיות אחר
34,570,000סך הכל עצמיות

61,813,000תקבולים ממשרד החינוך
8,231,000תקבולים ממשרד הרווחה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשים   צד ההכנסות

1,214,000תקבולים ממשלתיים אחרים
20,810,000מענק כללי לאיזון

147,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
92,215,000סך הכל תקבולי ממשלה

50,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

126,835,000וכיסוי גירעון נצבר

10,020,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

6,064,000כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
142,919,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

3,250,000הכנסה מותנה
146,169,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

15,992,000שכר כללי
20,642,000פעולות כלליות

13,472,000מפעל המים
50,106,000סך הכל כלליות

37,910,000שכר עובדי חינוך
27,811,000פעולות חינוך
65,721,000סך הכל חינוך

2,667,000שכר עובדי רווחה
7,711,000פעולות רווחה
10,378,000סך הכל רווחה

4,182,000פירעון מילוות מים וביוב
496,000פירעון מילוות אחר

4,678,000סך הכל פירעון מילוות

1,516,000הוצאות מימון

500,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
132,899,000וכיסוי גירעון נצבר

10,020,000הנחות בארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

142,919,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

3,250,000הוצאה מותנה
146,169,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

כ"ה בתשרי התש"ע )13 באוקטובר 2009(

)חמ 360—3(  
אבי הלר                                                 

                                    הממונה על מחוז הדרום

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רמת השרון
לשנת הכספים 2009 )עדכון(

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
השרון  רמת  עיריית  של  רגיל  תקציב  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2009 )עדכון( שתמציתו להלן: 

בשקלים חדשים   צד ההכנסות

173,972,000ארנונה כללית
5,180,000מפעל המים

7,148,000עצמיות חינוך
820,000עצמיות רווחה

45,855,000עצמיות אחר
232,975,000סך הכל עצמיות

34,421,000תקבולים ממשרד החינוך
15,091,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,916,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

2,869,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
54,297,000סך הכל תקבולי ממשלה

3,989,000תקבולים אחרים
    -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
291,261,000

15,700,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

306,961,000סך הכל הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

306,961,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

58,381,000שכר כללי
86,445,000פעולות כלליות

1,890,000מפעל המים
146,716,000סך הכל כלליות

51,601,000שכר עובדי חינוך
33,717,000פעולות חינוך
85,318,000סך הכל חינוך

4,759,000שכר עובדי רווחה
22,580,000פעולות רווחה
27,339,000סך הכל רווחה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות

1,409,000פירעון מילוות מים וביוב
29,779,000פירעון מילוות אחר

31,188,000סך הכל פירעון מילוות

700,000הוצאות מימון

    -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
291,261,000וכיסוי גירעון נצבר

15,700,000הנחות בארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

306,961,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
306,961,000סך הכל הוצאות כולל מותנה

י' בחשוון התש"ע )28 באוקטובר 2009(

)חמ 360—3(  
גילה אורון                                                

הממונה על מחוז תל אביב                                     

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה על קביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק
התכנון  לחוק   78 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-1965  והבניה, 
לתכנון ולבניה החליטה לקבוע תנאים שלפיהם יינתנו היתרי 
 ,"22000 מס'  מוצעת  מקומית  מיתאר  "תכנית  בתחום   בניה 

)להלן - התכנית המוצעת(.

בתכנית  הכלולים  והחלקה  הגוש  וכן  הכתובת  ואלה 
המוצעת: ירושלים, שכ' המושבה הגרמנית, רח' לויד ג'ורג' 4, 

השטח הידוע כבית קולנוע סמדר - גוש 30011, חלקה 34.

תנאים למתן היתר בניה, לפי סעיף 78 לחוק:

של  אישורה  לאחר  אלא  במתחם,  בניה  היתר  יינתן  לא 
התכנית המוצעת ובהתאם להוראותיה.

לא יינתן היתר הריסה במתחם.

לא תותר פריצת גדרות אלא באישור מהנדס העיר.

לפי  פרסום התנאים  מיום  שנים  ל–3  יהא  תוקף התנאים 
התכנית  להפקדת  עד  ו/או  והבניה,  התכנון  חוק  הוראות 
המוצעת, דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים, או שישונו על ידי 

מי שקבעם, המועד המוקדם מביניהם.

יעקב כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבניה 

מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12754".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' גבעת   
 :Y - שאול, רח' גבעת שאול 25, קואורדינטה מערב מזרח
633.233, קואורדינטה דרום צפון - X: 218.155; גוש 30160 

)מוסדר(, חלקה 34 בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד ברח' גבעת שאול 25, בשטח   
שאינו עולה על 120 מ"ר לדירה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'; ב( קביעת בינוי לתוספות 
בניה כמפורט להלן: 1( קביעת בינוי לתוספת בניה בקומות 
יחידות הדיור הקיימות בהן,  וקרקע, לשם הרחבת  מרתף 
קביעת   )2 בשטח;  לקיים  ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם 
לשם  הקיים  הבניין  מעל  קומות  שתי  לתוספת  בינוי 
שמתחתיהן,  בקומות  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת 
בהתאם לנספח הבינוי; 3( מודגש בזה כי שטח כל יחידת 
לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ג(  מ"ר;   120 על  עולה  לא  דיור 
כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם 
ל–478.10 מ"ר, )מתוכם 429.65 מ"ר שטחים עיקריים ו–48.45 
מ"ר שטחי שירות(; ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות 
תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ו(  כאמור;  הבניה, 
מבנה  בגין  הוראות  קביעת  ז(  בשטח;  בניה  היתר  למתן 
ומדרגות להריסה; ח( קביעת הוראות בגין עץ לעקירה, ועץ 

לשימור.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13420".  )2(

תל  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,633-575 :Y ארזה, רח' אבן האזל 7, קואורדינטה מערב מזרח
)מוסדר(,   30079 גוש   ;250-220  :X צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקות 29, 30 בשלמותן.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות בשטח שאינו עולה   
על 120 מ"ר ברח' אבן האזל 7.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ג';  למגורים   3 מגורים  מאזור 
בניה כמפורט להלן: 1( קביעת בינוי לתוספות בניה בקומות 
הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  ו–ג'  ב'  א',  קרקע, 
הקיים  לבניין  מעל  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   )2 בהן; 
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה, 
בהתאם לנספח הבינוי; 3( מודגש בזה כי שטח כל יחידת 
לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ג(  מ"ר;   120 על  עולה  לא  דיור 
כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל–1,895.63 
מ"ר  ו–209.79  עיקריים  שטחים  מ"ר   1,685.84 מתוכם  מ"ר, 
שטחי שירות מוצעים; ה( הגדלת מס' קומות מ–4 קומות 
ל–5 קומות; ו( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, 
כאמור; ז( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר 
בניה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה; 

ט( קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש.
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים, טל' 6296811-
הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד   .02
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 

1, ירושלים, טל' 02-6290203.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/921ד".  )1(

מרכז  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
העיר, השטח הידוע כבתי סיידוף, התחום על ידי הדרכים 
עד   145 ממספר  יפו,  רח'  מצפון  זה:  שטח   המקיפות 
 14 חלקה   ,30073 גוש  מני,  אליעזר  רח'  ממזרח   ,159 מס' 
קואורדינטה   ,632.600  -  X קואורדינטה   בשלמותה; 

.219.975 - Y

מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
מסחרי מיוחד לאזור מגורים ומסחר; ב( קביעת בינוי חדש 
בהתאם  מאושרות  בניה  בזכויות  שינוי  ללא  במתחם, 
לנספח הבינוי; ג( קביעת קווי בניין חדשים לבניה, כאמור; 
הבינוי;  לנספח  בהתאם  בשטח  קומות  מספר  הגדלת  ד( 
כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ה( 
ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 
בניין/מבנה/גדר/מדרגות  בגין  הוראות  קביעת  ז(  בשטח; 
עם  שטח  מיקום  שינוי  בגין  הוראות  קביעת  ח(  להריסה; 
קביעת  ט(  רכב;  כלי  ולמעבר  רגלי  למעבר  הנאה  זיקת 
הוראות בגין שינויים בבינוי בבניינים המיועדים לשימור 

בהתאם לנספח הבינוי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5956, התשס"ט, עמ' 4067.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12988".  )2(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,221.750  :X קואורדינטה   ,25 רמאללה  דרך  חנינה,  בית 

קואורדינטה Y: 638.325; גוש 30607 )בהסדר(, ח"ח 25.

מיוחד   2 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
שינוי  ללא  מאושרים,  בניין  בקווי  שינוי  ב(  ב';  למגורים 
שלבי  קביעת  ג(   ;7466 בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות 
הוראות  קביעת  ד(  כאמור;  בניה,  תוספת  להקמת  ביצוע 

בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5962, התשס"ט, עמ' 4287.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הל/מק/575",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים 

שינוי לתכנית מי/במ/113א, כפיפות לתכנית מי/במ/113א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש, רח' הוואדי 68 
- גוש 29525, ח"ח 34.

מטרת התכנית: חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים, וקביעת 
קווי בניין חדשים לפי המסומן בתשריט.

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 מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'  ציון,  מבשרת   ,2 החוצבים  רח'   ,3424 ת"ד  הראל,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-5333125
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 

1, ירושלים, טל' 02-6290222.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

יצחק בלק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הראל  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/מק/200", שינוי 

לתכנית מיתאר תממ/66א.

גוש   - אונו  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6490, חלקות 184, 204.

ידי  על  צה"ל,  ברח'  החניה  הסדרת  התכנית:  מטרת 
איחוד וחלוקה מחדש בלא שינוי בסך כל השטחים בייעודים 

השונים.

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 מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
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לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה אונו, רח' סוקולוב 13, קרית אונו, טל' 03-5311245.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אונו

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

קא/מק/201", שינוי לתכנית מיתאר תממ/281.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש 6370, 
חלקות 27, 31.

המגרשים  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
מימוש  שתאפשר  בעלויות  חלוקת  לצורך  התכנית  בתחום 
בסך  שינוי  וללא  הבניה  בזכויות  שינוי  ללא  הבעלים,  זכויות 
כל השטחים בייעודים השונים; ב( חלוקת השטחים העיקריים 
ושטחי השירות למגרשים החדשים, לא שינוי בשטחי הבניה 

המותרים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1462.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
03- טל'  אונו,  קרית   ,13 סוקולוב  רח'  אונו,  ולבניה  לתכנון 
ולבניה מחוז  וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון   ,5311245
תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632573, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
ישראל גל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אונו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מאא/מק/2024".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור, רח' כצנלסון 19   
- גוש 6024, חלקה 237.

מטרת התכנית: חלוקת החלקה ל–2 מגרשים, וקביעת קווי   
בניה צדיים לאורך קו החלוקה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6030, התש"ע, עמ' 874.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מאא/מק/2030".  )2(

העליה  רח'  אזור,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
השניה 1 - גוש 6001, חלקה 75.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין אחורי לצורך ניצול מרבי   
החלקה;  בתחום  חניה  פתרון  וקבלת  החלקה  שטח   של 
ב( הקלה בקו בניין בהתאם לתממ/3 מציר הדרך 44 ועד 

גבול התכנית של 83 מ' במקום 100 מ' הנדרשים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5977, התשס"ט, עמ' 4950.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור, רח' יצחק שדה, וכן במשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

שלומית דוטן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה 
בב/ מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

מק/774", שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/255.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' קלישר 4 
- גוש 6192, חלקה 765 בשלמותה.

המותרות  יח"ד   10 מעל  יח"ד   3 תוספת  התכנית:  מטרת 
)כולל הקלות(, סך הכל 13 יח"ד במקומות א'-ד', בלא תוספת 

שטח עיקרי.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, 

טל' 03-7632579.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה 

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  בב/מק/3107",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בב/105/א, בב/מק/105/פ, בב/מק/3010.

יצחק  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שדה 22 - גוש 6188, חלקה 389 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת יח"ד אחת )דירת גג( בקומה ד'   
חלקית מעבר ליח"ד המותרות )9 יח"ד בקומות א'-ג' + 1 
יח"ד בקומת קרקע + 1 דירת נכה + 1 דירת גג בקומה ד' 
חלקית( ללא תוספת שטחים עיקריים; ב( שינויים בהוראות 
 תכנית בב/מק/105/פ לגבי: 1( נסיגות מקו מתווה הבניין;
2( מס' יח"ד מתחת לדירות הגג; ג( העברת שטחים עיקריים 

שלא נוצלו בחזית המסחרית לקומות המגורים.
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לתכניות  שינוי  בב/מק/3112",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בב/105/א, בב/105/ב, בב/230/א, בב/מק/105/פ.

עמק  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יזרעאל 7, 9, 11, 13 - גוש 6105, חלקה 104 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת 8 יח"ד עד לסך הכל של 23 יח"ד   
)כולל 2 דירות גג, 1 דירת נכה ו–20 יח"ד בקומות א'-ה'(; 
ב( תוספת 2 קומות מעבר ל–3 קומות מותרות, בלא תוספת 
שטח עיקרי; ג( שינוי בהוראות תכנית בב/מק/105/פ בדבר 
לקבל  שניתן  שטחים  תוספת  ד(  הגג;  דירות  של  שטחן 
כהקלה )6% שיפור תנאי דיור, 5% בגין מעלית, 5% בגין 

תוספת 2 קומות(.

לתכניות  שינוי  בב/מק/3113",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
בב/105/ב, בב/50.

אהבת  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שלום 2, 4, רח' עזרא 43 - גוש 6190, חלקה 547 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין חזיתי )לכיוון רח' עזרא(   
מ–6 מ' ל–1.9 מ', בלא תוספת שטח עיקרי; ב( שימוש חורג 
לרח'  הפונה  בחזית  מסחרי,  לשימוש  למגורים  מהיתר 

עזרא.

לתכניות  שינוי  בב/מק/3114",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
בב/105/ב, בב/255, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' קלישר 3   
- גוש 6192, חלקה 760 בשלמותה.

ל–9  מעבר  א'-ג'  בקומות  יח"ד   3 תוספת  התכנית:  מטרת   
יח"ד מותרות )כולל הקלות(, בלא תוספת שטח עיקרי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, 

טל' 03-7632579.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
 ,45 עוזיאל  ברח'  ציבורי  בבניין  בניין  קו  שינוי  בב/מק/3081", 
שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/105/מצ/1, בב/105/

צ, בב/107/א.

הרב  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עוזיאל 45 - גוש 6187, חלקות 145, 146.

מטרת התכנית: שינוי בקו הבניין האחורי )לכיוון השצ"פ( 
של מגרש ציבורי מ–5 מ' ל–0.0 מ', בלא תוספת שטח עיקרי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5934, התשס"ט, עמ' 3054.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,03-5776487 טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית 
הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632579, וכל מעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גבעתיים  ולבניה 

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  כפיפות  שינוי  גב/מק/547",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מיתאר גב/275, גב/210, גב/מק/2002, גב/53 על כל שינוייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים - גוש 6167,   
חלקה 94.

קומות  מ–6  הקומות  מס'  את  לשנות  א(  התכנית:  מטרת    
+ חדרי יציאה לגג על קומת עמודים מפולשת ל–8 קומות 
+ קומת גג, לדירות גג + קומת גג עליונה חלקית למיתקנים 
לשנות  ב(  מרתף;  קומות  שתי  ומעל  כניסה  מעל  טכניים 
דרישה  לבטל  ג(  בתשריט;  למסומן  בהתאם  בניה  קווי 
 לחזית אחידה כנדרש; ד( לקבוע תנאים להריסת המבנים; 

ה( לקבוע תנאים להנצחת בית מרקחת ממלוק.

עיקרי הוראות התכנית: א( גובה הבניין יהיה עד 8 קומות   
+ קומת גג לדירות גג + קומת גג עליונה חלקית למיתקנים 
טכניים מעל קומת כניסה ומעל 2 קומות מרתף; ב( זכויות 
לתכניות  ובהתאם  שינוי  בלא  עיקריים  לשטחים  בניה 
התקפות בעת הוצאת היתר בניה והן: 1( 73% משטח מגרש 
זכויות   )2 גב/275;  לתכנית  בהתאם  מ"ר   2,174 של  ברוטו 
נטו הכוללות: 6% לשיפור  הבניה הבאות משטח המגרש 
מעלית  כל  בעבור   5% נוספות,  קומות   2 בגין   5% הדיור, 
סגירת  בעבור  בקומה  הרצפות  משטח   30%  )3 שתיבנה; 
מרפסות לפי סעיף 11ב' לתכנית גב/258/א; 4( זכויות בניה 
בקומה  הדירות  ממספר  כפול  לגג  יציאה  חדרי  בעבור 
ומעל  לקרקע  מתחת  שירות  שטחי  כל  סך  ג(  העליונה; 
לקרקע בלא שינוי מגב/מק/2002, כלומר 39 מ"ר ליח"ד )35 
בתוספת  מ"ר(  ל–9  מ"ר  מ–5  ממ"ד  הגדלת  מ"ר,   4  + מ"ר 
שטח מפולש ובתוספת 200% שטח הקומות מתחת לקרקע; 
בין  עיקריים  לשטחים  בניה  זכויות  לנייד  ניתן  יהיה  ד( 
הקומות השונות בבניין; ה( יהיה ניתן לנייד שטחי שירות 
שירות  שטחי  ניוד  כולל  בבניין  השונות  הקומות  בין 
ובתנאי  הקרקע  מעל  לקומות  לקרקע  מתחת  מהמקומות 
הנדרש  החניה  לתקן  בהתאם  החניה  דרישות  שמולאו 
או בהתאם לתכנית המאושרת  להוראות החוק  ובהתאם 
בהתאם  יהיו  הבניין  קווי  ו(  הבניה;  היתר  הוצאת  בעת 
לחזית אחידה  סעיף הדרישה  ביטול  ז(  למסומן בתשריט; 
עם חלקות 458, 475 בגוש 6167 בהתאם לתכנית גב/275; 
ח( המבנה הקדמי לכיוון רח' בורוכוב )בית מרקחת ממלוק( 
ייהרס לפני הקמת המבנה החדש. המבנה הדרומי בחלק 
לפני מתן תעודת  ייהרס  רח' פטאי  לכיוון  המגרש הפונה 
גמר למבנה החדש; ט( בחזית המגרש יוקצה שטח להנצחת 
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בית מרקחת ממלוק. הנצחת בית מרקחת ממלוק תיעשה 
הבינוי,  ובנספח  התכנית  בהוראות  י'  בסעיף  כמצוין 
להנצחת  הנחיות  י(  העיר;  מהנדס  לדרישות  ובהתאם 
בית מרקחת ממלוק: 1( בגבול מגרש צפוני, בקו בניין אפס 
לכיוון רח' בורוכוב ייבנה מבנה בית מרקחת ממלוק בשטח 
המרקחת  בית  לשחזור  ישמש  אשר  מ"ר   30 של  מינימלי 
הראשון של גבעתיים; 2( שטח מבנה בית מרקחת ממלוק 
ישמש לתצוגה בלבד וייכלל במניין השטח העיקרי; 3( גובה 
המבנה ברוטו מרצפתו עד התקרה, כולל התקרה לא יעלה 
רח'  לאולם התצוגה תהיה מחזית  4( הגישה  מ';   3.80 על 
בורוכוב, ומבנה בית המרקחת יועבר בלא תמורה לטובת 
עיריית גבעתיים ויירשם על שמה; 5( שעות הפעילות של 
הנכס הנ"ל יפורטו בתקנון הבית המשותף באישור מהנדס 

העיר.

"תכנית מפורטת מס' גב/מק/550", שינוי כפיפות לתכניות   )2(
מיתאר גב/מק/2002, גב/מק/353/ה, גב/53 על כל שינוייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב גבעתיים.  

גג  דירות  בניית  תותר  א(  גג;  דירות   .1 התכנית:  מטרת   
כהגדרתה בסעיף 1.9 לתכנית ובהתאם לנספח שבתשריט 
הבניה  זכויות  שטח  ב(  זו;  תכנית  ממסמכי  חלק  המהווה 
לחדרי יציאה לגג אותן יהיה ניתן להמיר לדירת גג שהינה 
דירת דופלקס או דירת טריפלקס. ייקבע לפי מס' יח"ד בקומה 
שמתחת לקומת דירת/דירות הגג כפול 40 מ"ר ליח"ד. בכל 
ולא  שמתחתיה  הדירה  משטח  מ–50%  יותר  לא  מקרה 
יותר מ–40 מ"ר לדירה; ג( נוסף לאמור בתב"ע גב/מק/2002 
הכוללת  עליונה  קומה  מעל  אחת  גג  דירת  בניית  תותר 
דירה אחת בלבד ובתנאי ששטח דירת הגג לא יפחת מ–90 
 מ"ר, ושטח מרפסת הגג הצמודה לה, לא יפחת מ–50 מ"ר; 
 ד( שטח מרפסת הגג הצמודה לדירת הגג לא יפחת מ–50 מ"ר; 
ה( תותר בניית דירת/דירות גג במקום חדרי יציאה לגג נוסף 
למס' יח"ד המותר לפי תכנית; 2( קומת גג: קומת הגג שבה 
חדרי יציאה לגג ו/או לדירות הגג הינה נוסף למס' הקומות 
המותר לבניה לפי תכנית, וכן לא תבוא במניין מס' הקומות  
בדבר הוראות קווי הבניין, כאמור בסעיף 6.1.2 בתכנית גב/
מק/2002; 3( חדרי יציאה לגג: א( סעיף 11.1.1 לתכנית גב/
מק/353ה, ישונה כדלקמן: חדר יציאה לגג ימוקם בתחום 
צמוד  אינו  ואם  לדירה  הצמוד  הדירה,  שמעל  הגג  שטח 
תנאי למתן היתר בניה, הסכמה של 75% מבעלי הזכויות 
בנכס; ב( סעיף 11.2.2 לתכנית גב/מק/353/ה יבוטל; ג( סעיף 
9ב לתכנית גב/353/ו ישונה לנוסח כדלקמן: מרחק הנסיגה 
של חדרי היציאה לגג לא יקטן מ–1.2 מ' מהצד הפנימי של 
מעקה הגג, אלא אם הסכים מהנדס העיר כי אין מניעה גם 
למידה קטנה יותר ועד לקו אחד עם מעקה הגג החיצוני 
לפי שיקול דעתו; 4( מצללות: א( גובה מצללה לא יעלה על 
3.5 מ' נטו ולא יותר מגובה ברוטו של חדר יציאה לגג או 
דירת הגג; ב( בדירות דופלקס ו/או טריפלקס לא יהיה ניתן 
לאשר פרגולה מאלמנטים ניידים/שקופים, אלא פרגולות 

בהתאם לתקנות התכנון והבניה.

מיתאר  לתכנית  שינוי  גב/מק/559",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
גב/53 על שינוייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כל תחום שיפור העיר   
גבעתיים.

מטרת התכנית: קביעת הוראות בדבר קומת כניסה חלקית   
בגובה העולה על 3.5 מ'.

תותר  העיר  מהנדס  באישור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בגובה  כניסה  כניסה הכוללת מבואת  מקומת  חלק  בניית 
הבינוי  שבנספח  א-א  בחתך  כמצוין  מ'   3.5 על  העולה 
ולא יותר מ–7 מ'; ב( השטח המינימלי של קומת הכניסה 
הכפולה יאושר לפי שיקול דעתו של מהנדס העיר, אך לא 
פחות מהקבוע בתכנית גב/מק/2002; ג( כל בקשה להיתר 

תחוייב בהסכמת כל בעלי הזכויות הרשומים.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
ולבניה גבעתיים, משרד אגף ההנדסה, רח' שינקין 2, גבעתיים 
53299. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב 67012.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מושיק גולדשטיין  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת 
מס' מק/1470/א", שינוי לתכניות 340, 340/ג, 340/ג/3, ל, מא/2, 

מק/340/ג/10, כפוף לתכנית מק/340/ג/17.

השטחים הכלולים ומקומם: רמת גן - גוש 6143, חלקה 759 
בגוש   728-721 חלקות   - מצפון  התכנית:  גבולות  בשלמותה; 
6143, מדרום - חלקות 295, 343, 346, 347 בגוש 6142, חלקה 772 
בגוש 6143, ממערב - חלקה 964 בגוש 6143, ממזרח - חלקה 

772 בגוש 6143.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים, בלא שינוי 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, זאת על ידי החלפת שטחים 
בין החלק המזרחי של חלקה 759, שייעודו דרך מוצעת וישמש 
ציבור  בנייני  לשטח  המשך  והמהווה  ציבור,  בנייני  לשטח 
שטח  שייעודו   759 חלקה  של  המערבי  החלק  לבין  קיימים, 
לבנייני ציבור, והמשמש כשביל וייועד, בהתאם לדרך; ב( שינוי 
בתכנית  הקבוע   ,201 מגרש  ציבור,  לבנייני  לשטח  בניין  בקו 

רג/340, כפי שמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5539.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  
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מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

הוראות  שינוי  חפ/מק/1768ב",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1(
לתכניות  שינוי  שמואל,  קרית   ,12 ניסים  הרב  ברח'  בניה 
לתכניות  כפיפות  חפ/מק/1400יב/1,  חפ/1400יב,  חפ/1768א, 
חפ/ חפ/מק/1400יב/4,  חפ/מק/229י/2,  חפ/229י/1,  חפ/229י, 

מק/1400גב, חפ/מק/1400פמ, חפ/מק/1400תט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, קרית שמואל,   
רח' הרב ניסים 12 - גוש 12649, חלקה 6, ח"ח 4 )שצ"פ(, 

25, 26 )דרכים(.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין הקבוע בתכנית: קו בניין   
צדי מזרחי מ–4 מ' ל–3 מ', קו בניין צפוני לכיוון רח' הים 
הגג  לעיצוב  הוראות  שינוי  ב(  מ';  ל–9  מ'  מ–10  התיכון 
כדי לאפשר שילוב גג רעפים עם גג שטוח, שינוי הוראות 
לחדרי  אפשרות  ומתן  הרחוב  לאורך  הגינון  לרצועת 

האשפה בתחום רצועת הגינון.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4291.

רח'  הרחבת  חפ/מק/2239",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )2(
רח'  פינת  מרקוני  רח'  בניין,  קווי  ושינוי  יוסף,  בן  שלמה 

שלמה בן יוסף, שינוי לתכנית חפ/141.

מרקוני  רח'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
פינת רח' בן יוסף, צ'ק פוסט - גוש 11665, חלקה 73, ח"ח 

.98

לאפשר  במטרה  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
לגליזציה של בניה קיימת, והרחבת דרך ל–13 מ' בהתאמה 

לתכנית חפ/229ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.5.2008 ובילקוט הפרסומים 5813, התשס"ח, עמ' 3266.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-8356807 טל'  חיפה,   ,3 ביאליק  רח'  חיפה,  ולבניה  לתכנון 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' 
לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-8633448 טל'  חיפה,   ,15 הפלי"ם 

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חדוה אלמוג  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/מק/781יב".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10037, 
חלקה 190 בשלמותה.

מטרת התכנית: 1( קביעת קו בניין אחורי לשצ"פ 3.60 מ', 
הגדלת   )2 מ';   2.70 ומזרח  למערב  צדיים  בניין  קווי  וקביעת 

תכסית קרקע ל–36%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4291.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קרית אתא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שינוי  כ/מק/489",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז 

לתכנית כ/150/ח.

גוש   - אתא  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
11016, חלקה 10 בשלמותה, ח"ח 83.

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–18 יח"ד ל–30 יח"ד 
ל–2;  ב( הגדלת מס' המבנים מ–1   )בלא שינוי בשטחי הבניה(; 
מס'  הגדלת  ד(  מ';  ל–6  מ'  מ–8  המבנים  בין  מרווח  הקטנת  ג( 
לרחוב,  פתחים  כמות  הגדלת  ה(  קומות;  ל–6  מותר  קומות 
ניוד שטחי שירות משטח שירות  ו(  רגל;  להולכי   2  + לרכב   2

לחניה לשטחי שירות כלליים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 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 מיום 
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי 
 ,7 העיריה  כיכר  אתא,  קרית  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
ההתנגדות  העתק   .www.kiryat-ata.org.il  ,04-8478420 טל' 
חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

משרד הפנים, רח' פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633432.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעקב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית אתא  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חכ/12/ח/1", שינוי 

לתכניות חכ/12, משח/24, כפופה להנחיות חכ/12/ח.

גוש   - הכרמל  חוף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בחלקו 10551, חלקה 31 בשלמותה.

בגבולות תא שטח  מבנה אחד  א( הקמת  מטרת התכנית: 
המותרים  המבנים  מס'  שינוי  ב(   ;)55 )נחלה   31 בחלקה  אחד 
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להקמה בגבולות מגרש אחד )מס' 100(; ג( פירוט הוראות הבניה 
החדשות בלא שינוי בסך זכויות הבניה; ד( שאר הוראות תכנית 

חכ/12/ח בלא שינוי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 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 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף  למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8136213 טל'  הכרמל, 
15א,  פלי"ם  רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
 ,68 חלקה   ,59 מנחלה  למגורים  מגרש  פיצול  חכ/מק/19/טז", 
מושב בית חנניה, שינוי לתכניות חכ/19/ד, חכ/19/ט, משח/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חנניה - גוש 10198, 
חלקה 68 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( פיצול נחלה מס' 59, חלקה 68, 
ויצירת מגרש חדש למגורים בהסכמת בעלים; ב( קביעת קווי 

בניין חדשים.

מטרת התכנית: א( באזור המגורים של נחלה מס' 59, חלקה 
יח"ד  להקים  מותר  יהיה  למגורים  מגרש  ממנה  שהופרד   ,68
מ"ר   55 של  בשטח  אליה  הצמודה  קטנה  דיור  יחידת   + אחת 
אחת  יח"ד  בדבר  ההוראה  למעט  חכ/19/ט,  תכנית  לפי  )הנ"ל 
בתכנית זו(; ב( שטח יח"ד לא יעלה על 220 מ"ר + 60 מ"ר שטחי 
ומבנים  מ"ר   500 עד  חקלאית  לא  תעסוקה  תותר  ג(  שירות; 
 )101( המגורים  במגרש  ד(  חכ/19/ט(;  תכנית  )לפי  חקלאיים 
בשטח  אחד  מגורים  בית  הקמת  תותר  הנחלה  מתוך  שפוצל 
שלא יעלה על 220 מ"ר + 60 מ"ר שטחי שירות; ה( קווי הבניין 

יהיו לפי המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4486.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

חיפה  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון 
שינוי  ש/מק/1381/א",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת 

לתכניות ש/1, ש/1123/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רח' עמל 12 
- גוש 10107, חלקה 159 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
 בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, רח' 
המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
חיפה,  15/ב,  הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 04-8616252.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי קירמאיר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יבנה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יב/מק/1/274א".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנה, שכ' נאות רבין, 
הרחובות התורן והמפרש - גוש 3515 )מוסדר(, ח"ח 14, 59, 62, 
63, 67-65, 72, 74, 76, 77, 81, 83; גוש 5959 )בהסדר(, חלקות 6-4, 

9, 35 בשלמותן, ח"ח 705, 907.

בניה  וצפיפות  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  מטרת 
למגרשים כדי לאפשר בניית 266 יח"ד סך הכל, על ידי חלוקה 
מחודשת של השטחים העיקריים בין המגרשים, ותוספת 10% 
ביח"ד; ב( איחוד מגרשים 4, 5, 6 למגרש חדש שייקרא מעתה 
456 לפתרון חניה כולל; ג( במגרשים 456 ו–9, בניית 152 יח"ד, 
גג;  וקומת  וקרקע  מרתף  קומות  מעל  קומות   8 בני  מבנים   4 
ד( במגרש 35 בניית 114 יח"ד, מבנים בני 14 קומות מעל קומות 
מאזור  עיקריים  שטחים  העברת  ה(  גג;  וקומת  וקרקע  מרתף 
בניין  קו  בעבור  מקומי  שינוי  ו(  ג';  מגורים  לאזור  ב'  מגורים 
הדירות;  תמהיל  שינוי  ז(   ;35 במגרש  מרפסות  בעבור   קדמי 

ח( הוספת קומה לבניינים במגרשים 9, 456.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
יבנה, שד'  ולבניה  הוועדה המקומית לתכנון  בעיתונים, למשרדי 
דואני 3, יבנה, טל' 09-9433383. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח' 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
צבי גוב ארי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה יבנה  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  סבא  כפר  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' כס/מק/14/1/לד".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' הס 2   
- גוש 6431, ח"ח 104.

הקמת  תכנונית שתאפשר  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
בריכת שחיה פרטית במגרש המיועד למגורים. במקרה של 
סתירה בין הוראות תכנית זו לבין הוראות התכנון והבניה 
)בקשה להיתר תנאיו ואישורים( )תיקון מס' 2(, התשס"ח-

2008 - יגברו התקנות.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת תנאים להיתר בניה -   
סעיף 6.1; ב( קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה - סעיף 
6.2; ג( קביעת הוראות בדבר פיתוח המגרש - סעיף 4.1.2; 
 ;6.4 סעיף   - הבריכה  תחזוקת  בדבר  הוראות  קביעת   ד( 
)רח'  צפון  לכיוון  מ'   1 יהיה  לבריכה  קדמי  בניין  קו  ה( 
מערב  לכיוון  מ'   2 יהיה  לבריכה  קדמי  בניין  קו  ו(   הס(; 
סעיף   - בטיחות  בדבר  הוראות  קביעת  ז(  כצנלסון(;  )רח' 

.6.4

"תכנית מיתאר מס' כס/מק/60/1/ג".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, אזור 60/80   
- גוש 6430, ח"ח 19, 114.

מתוך   19/2 במגרש  בינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
תכנית מאושרת כס/60/1/א, בלא שינוי בזכויות הבניה.

מטרת התכנית: א( שינוי מס' מבנים במגרש 19/2, מ–3 ל–2;   
ב( שינוי מס' קומות במבנה מ–ק + 5 ל–ק + 7 + קומת גג; ג( 
שינוי בקווי בניין של המגרש בלא שינוי בזכויות הבניה; 
ד( קביעת מס' הקומות במגרש לפי נספח הבינוי; ה( שינוי 
גודל דירות ששטחן 85 מ"ר עד ל–90 מ"ר; ו( הגדלת שטח 

הגינות הפרטיות בדירות הגן.

"תכנית מיתאר מס' כס/מק/4/3/ג/1".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' בן גוריון 5   
- גוש 6426, חלקה 448 בשלמותה.

תוספת  ב(  דיור;  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת   
בהקלות  זכויות  תוספת  ד(  בניין;  בקווי  שינוי  ג(  קומה; 

המותרות.

יח"ד  מ–7  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבינוי  בנספח  כמצוין  חלקית  קומה  תוספת  ב(  יח"ד;  ל–9 
במקום ע + 3 + ג )4 קומות וחללי גג מעל קומת עמודים( 
שינוי  ג(  עמודים(;  קומת  מעל  קומות   5( ג   +  4  + ע  יהיה 
בקו  שינוי  ד(  מ';  ל–5.6  מ'  מ–6  דרומי  קדמי  בניין  בקו 
צדי  בניין  בקו  שינוי  ה(  מ';  ל–3.6  מ'  מ–4  צפוני  צדי  בניין 
ו( שינוי בקו בניין קדמי למרפסות  מזרחי מ–4 מ' ל–3.6 מ'; 

 מ–3.5 מ' ל–0.9 מ'; ז( שינוי בקו בניין צדי למסתורי כביסה
מ–3.25 מ' ל–2.4 מ'; ח( תוספת 6% בזכויות הבניה בגין שיפור 
 הדיור; ט( תוספת 5% בזכויות הבניה בגין תוספת מעלית;

 י( תוספת 2.5% בזכויות הבניה בגין תוספת קומה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .09-7649177 טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת

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

מס' כס/מק/42/3/יא".

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אהרונוביץ 12 - גוש 6426, חלקה 64 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת 2 יח"ד על הקיים; ב( שינוי בקווי 
בניין; ג( החלת ההקלות האפשריות במסגרת זכויות הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת 2 יח"ד, 9 יח"ד במקום 
ל–5  הבינוי,  בנספח  כמצוין  חלקית  קומה  תוספת  ב(  יח"ד;   7
קומות   5( ג   +  4  + ע  עמודים,  קומת  מעל  רעפים  וגג  קומות 
קומות   4( ג   +  3  + ע  במקום  עמודים(  קומת  מעל  גג  וחללי 
וחללי גג מעל קומת עמודים(; ג( הקטנת קו בניין צדי מערבי 
למרפסות  קדמי  צדי  בניין  קו  הקטנת  ד(  מ';  ל–3.35  מ'  מ–4 
מ–3  למרפסות  אחורי  בניין  קו  הקטנת  ה(  מ';  ל–1  מ'  מ–3.50 
בצד  מ'   2.7 כביסה  למסתור  בניין  קו  קביעת  ו(  מ';  ל–1.2  מ' 
מערב, 2.05 מ' בצד מזרח; ז( תוספת 6% בזכויות הבניה בגין 
שיפור הדיור; ח( תוספת 5% בזכויות הבניין תוספת מעלית; 

ט( תוספת 2.5% בזכויות בגין תוספת קומה.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .09-7649177 טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כפר סבא  
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  נת/מק/47/537",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכניות נת/537, נת/תרשצ/3/14/1, נת/353, נת/7/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' רמת ידין, 
רח' שמואל 41 - גוש 7940, חלקה 48 בשלמותה, ח"ח 102, 103.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
אזור התעשיה   ,6 רח' הצורן  נתניה,  ולבניה  המקומית לתכנון 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
נת/ נת/7/750,  נת/7/400,  לתכניות  שינוי  נת/מק/6/7/750", 

מק/96/7/400/ב.

דגניה,  רח'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' מיכאלה ליבר - גוש 8007, חלקה 71 בשלמותה; מגרש 14 

בחלקו מתכנית 7/750.

מטרת התכנית: א( תוספת יח"ד מ–40 יח"ד ל–42 יח"ד; ב( 
המרת  ידי  על  בתכנית,  המותרים  הבניה  חלוקת שטחי  שינוי 

200 מ"ר מסחרי למגורים; ג( שינוי לבינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4488.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשיה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
-9788444 טל'  רמלה,   ,91 מוצקין  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה 
ובשעות שהמשרדים  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08

האמורים פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
פת/מק/44/179",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 
פת/ פת/מק/14/179א,  פת/במ/14/179,   ,2000 לתכניות  שינוי 

מק/20/179.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, שכ' נוה 
עוז, רח' אבא ברדיצב 13 - גוש 6371, חלקה 7 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי מזרחי מ–5 מ' ל–3 מ' 
כמסומן בתשריט.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,326 חדר   ,4 קומה   ,1 השניה  העליה  רח'  תקוה,  פתח  ולבניה 
ג',  פתח תקוה, טל' 03-9052284. שעות קבלת קהל: בימים א', 
03- טל'   ,18.00-16.00 ג' בשעות  ביום   ,12.00-8.30 ה', בשעות 

.9053111

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  פת/מק/56/1261",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
2000, 593, במ/14/2000.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מחנה יהודה 9, רח' האר"י הקדוש 10 - גוש 6402, חלקה 5 

בשלמותה.

)14 יח"ד  מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–12 יח"ד   
בהקלה( ל–17 יח"ד, בלא הגדלת סך כל השטחים המותרים 
מערב  צפון  )לכיוון  צדיים  בניין  קווי  שינוי  ב(  לבניה; 
ולכיוון דרום מערב(: לקומות א'-ה' - 4.5 מ' במקום 5 מ', 
ולקומה שישית 5.4 מ' במקום 6 מ'; ג( הגדלת מס' קומות, 
מ–4 קומות על עמודים + חדרי גג ל–6 קומות על עמודים + 
חדרי גג, בלא הגדלת השטחים המותרים לבניה; ד( הבלטת 

מרפסות שמש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5988, התשס"ט, עמ' 5325.

לתכניות  שינוי  פת/מק/62/1261",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
1273, 2/2000, 2000, 2000/א, במ/14/2000, פת/מק/2000/ד, 

תרשצ/3/33/40.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' הבעל   
שם טוב 10 - גוש 6384, חלקה 40 בשלמותה.
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)13 יח"ד  מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–11 יח"ד   
בהקלה( ל–15 יח"ד, בלא שינוי בסך כל השטחים למטרות 
עיקריות; ב( שינוי בקו בניין צדי )דרום( ל–4.5 מ' לקומות 
א'-ה', שינוי בקו בניין אחורי )מערב( ל–5.4 מ' במקום 6 מ' 
ל–5 קומות; ג( הגדלת מס' קומות, מ–4 קומות על עמודים 
+ קומת חדרי גג ל–5 קומות על עמודים + קומת חדרי גג, 

בלא הגדלת השטחים המותרים לבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5988, התשס"ט, עמ' 5325.

פתח  עיריית  מידע,  במחלקת  התכניות  את  לראות  ניתן 
ובמשרדי   ,03-9053111 טל'  מראש,  תור  קביעת  לפי  תקוה, 
 ,91 רח' הרצל  ולבניה מחוז המרכז,  הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/10/18/11/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1, רצ/18/11/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מנחם גולדמן 8-6, משולש ז'בוטינסקי - גוש 3927, חלקה 

334 בשלמותה.

יח"ד,  ל–4  יח"ד  מ–3  דיור  יחידת  תוספת  התכנית:  מטרת   
בלא שינוי באחוזי בניה.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/3/10/15/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/10/15/1, רצ/1/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אליעזר בלבן 1, 2, 4, 6, 8, רח' משמר הירדן 30, 33, רח' צבי 
פרנק 27, 31, 33, רח' פיק"א 30, 34, רח' יעקב סופר 2, 4 - גוש 

3939, חלקות 479-474, 490-488, 511-501 בשלמותן.

מטרת התכנית: א( שינוי בחלוקת שטחי הבניה הכלולים   
בתכנית רצ/10/15/1 ממסחר למגורים, בלא שינוי בזכויות 

הבניה; ב( שינוי בקווי בניין.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/100/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/1/1, רצ/22/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון   
המזרח, רח' החבצלת 3 - גוש 4242, חלקה 38 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לפי מצב קיים.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 9547577-
03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 

.08-9788444

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

מק/104/22/1", שינוי לתכניות רצ/22/1, רצ/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון 
המזרח, רח' הזמיר - גוש 4242, ח"ח 253.

פתוח  ציבורי  בשטח  מעבר  זכות  מתן  התכנית:  מטרת 
לחלקה 248.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5544.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 9547577-
03, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית 
הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לה/מק/3/14/16", החלפת שטחים, בית כנסת מצליח, כפיפות 

לתכנית גז/14/16.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, רח' עוזי חיטמן  
- גוש 5933, חלקות 78, 84 בשלמותן.

החלפת  ב(  בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
ללא  ושצ"פ,  שב"צ  חיטמן,  עוזי  ברח'  ציבור  לצורכי  שטחים 

שינוי מהמופיע בתכנית המאושרת גז/14/16.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2575.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
08- טל'  רמלה,   ,1 הגיבור  שמשון  רח'  רמלה,  ולבניה  לתכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,9771564
מעוניין  וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,84 הרצל  רח'  המרכז, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמלה  
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  השרון  דרום  ולבניה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבניה  לתכנון 

שד/מק/11/15/101", שינוי לתכנית שד/15/101/ד.

גוש   - יצחק  צור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
8901, חלקות 36-34, 44, 68, 69 בשלמותן, ח"ח 70, 76, 78, 79, 

.96-93 ,91 ,90

שונות  חלקות  בין  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  מטרת 
הבניה  ושטחי  הייעודים  מאזן  על  שמירה  תוך  בתכנית, 

המותרים; ב( שינוי קווי הבניין בחלקה 6020.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד חלקה 6021 ממבני  
ציבור למגורים ג'; ב( שינוי ייעוד חלקות 3001 ו–3002 ממגורים 
הצפון  בפינה  גאומטריה  שינוי  ג(  ציבור;  למבני  לשטחים 
מערבית של חלקה 3016, בלא שינוי בשטח החלקה )החלפה עם 
שצ"פ(; ד( שינוי ייעוד ח"ח 6025 משטח למבני ציבור למגורים 
בצפון,  מ'  ל–4  מ'  מ–6   6020 בחלקה  הבניין  קווי  שינוי  ה(  ב'; 
מ–6 מ' ל–5 מ' בדרום, במזרח ובמערב; ו( העברת חלק מהשצ"פ 
במגרש 7008 למגרש 3003, בלא שינוי בשטח החלקה; ז( העברת 

השצ"פ הסמוך למגרש 3002 לחלק הצפוני של מגרש 6025.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
ירק,  נוה   ,500 ת"ד  השרון,  דרום  ולבניה  לתכנון  המקומית 
טל' 03-9000560. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה 
91, רמלה  המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 

72430, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
זמ/ מס'  מקומית  ערים  בניין  "תכנית  מופקדת  זמורה  ולבניה 

מק/6/2/263", שינוי לתכנית זמ/2/263.

רח'  בתיה,  מזכרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אפרים שקולניק - גוש 5839, חלקה 108 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין הקבוע בתכנית למגרש 
לבית כנסת - קו בניין אחורי לכיוון השצ"פ יהיה 0 מ' במקום 
הקבוע  בניין  קו  שינוי  ב(  שבתוקף;  בתכנית  המאושרים  מ'   5
בתכנית למגרש לבית כנסת - קו בניין צדי לכיוון שביל ציבורי 
בתכנית  המאושרים  מ'   4 במקום  מ'   3 יהיה  ממערב  הגובל 

בלא  נשארים  הבניה  והוראות  הבניה  זכויות  שאר  שבתוקף. 
שינוי בהתאם לתכנית זמ/2/263.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
לשלוח  יש  מעו"ד,  תצהיר  בצירוף  ההתנגדות  את  בעיתונים. 
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה זמורה, בניין מרכז 
miki@ :ביל"ו, ת"ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ לכתובת
למשרדי  התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד   .zmora.org.il
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, 

רח' הרצל 91, רמלה.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
אדם טל  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התשכ"ה-1965, 
שינוי  חש/מק/19/5",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת 
חש/11/10,  חש/10/10,  חש/5/5,  חש/3/5,  מקומיות  לתכניות 

משמ/48.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בית יהושע - 
גוש 8957, חלקה 54; שטח התכנית: 9,749 מ"ר.

מטרת התכנית: העברת 60 מ"ר מיחידת דיור אחת ליחידת 
המותרים  השטחים  כל  בסך  שינוי  בלא  בנחלה,  שניה  דיור 

לבניה.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, וכן 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כןהוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

שינוי  חש/מק/14/17/13",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית חש/במ/17/13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש   
8927, ח"ח 7; מגרש 95; שטח התכנית: 500 מ"ר.
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בריכת שחיה  להקמת  הנחיות  לקבוע  א(  מטרת התכנית:   
פרטית בתחום התכנית; ב( להבטיח תנאי בריאות ואיכות 
ג(  הפרטית;  השחיה  בריכת  הקמת  בעת  נאותים  סביבה 
כדי  הפרטית  השחיה  לבריכת  תפעול  הוראות  לקבוע 
ד(  התברואה;  בתנאי  ולעמוד  סביבתיות  הפרעות  למנוע 

קביעת הוראות בינוי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5956, התשס"ט.

"תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/42/2", שינוי לתכניות   )2(
מקומיות חש/3/2, חש/4/2, חש/11/10, חש/10/10, חש/15/10, 

משמ/47.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש   
8042, חלקה 56; שטח התכנית: 9.923 מ"ר.

מטרת התכנית: א( העברת זכויות בניה ממבנה מגורים של   
בן ממשיך למבנה מגורים של בעל המשק, בלא שינוי בסך 
בריאות  תנאי  להבטחת  הוראות  קביעת  ב(  הזכויות;  כל 
הנחיות  ג(  הפרטית;  השחיה  לבריכת  סביבה  ואיכות 
סביבתיות  הפרעות  מניעת  השחיה,  בריכת  לתפעול 

ועמידה בתנאי תברואה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5995, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

מס' חמ/מק/29/393", שינוי לתכנית גז/393.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אחיסמך - גוש 
4766, חלקות 24, 25; מגרש 265.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקת מגרשים; ב( שינוי בקו 
בניין אחורי/צדי מ–4 מ' ל–3.5 מ' עקב מצב קיים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5968, התשס"ט, עמ' 4491.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חבל מודיעין, רח' טשרניחובסקי 1, רמלה 72430, 
טל' 03-9722887, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שרונים  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' הצ/מק/197/1-2", 
שינוי לתכניות הצ/100/1-2א, הצ/126, הצ/150, הצ/161/1-2, 

הצ/200/1-2, הצ/28/1-2א, הצ/3/17.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה, רח' אח"י 
 ,195/500-194/300  -  Y מזרח  מערב  קואורדינטה   ,20 אילת 
קואורדינטה דרום צפון X - 691/600-691/500; גוש 8195, ח"ח 

117; שטח התכנית: 0.302.

מטרת התכנית: הסדרת תכסית וקווי בניין למבנה קיים, על 
ידי: א( שינוי הוראות בינוי - הגדלת תכסית המבנה מ–30% ל–
40% לפי קיים, בלא הגדלת סך אחוזי הבניה; ב( הקטנת קו בניין 
נקודתי בחזית אחורית מ–2 מ' ל–0.49 מ' לפי קיים; ג( הקטנת קו 

בניין נקודתי מ–5 מ' )בתשריט( ל–3 מ' לפי קיים.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
נתניה,  פולג,  התעשיה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8636012 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

סמדר אהרון נוחם  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה שרונים  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

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

צש/מק/28/21-9א, שינוי לתכנית צש/28/21-9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד - גוש 7818, 
ח"ח 26; מגרש 3001.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין קדמי )צפוני( מ–5 מ' ל–3 מ'.

בילקוט  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
הפרסומים 6005, התש"ע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה לב השרון, ימי קבלת קהל בימים: ב' ג', ה', בשעות: 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים  11.30-8.30, טל' 09-7960200, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עמיר ריטוב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה לב השרון  



1413 ילקוט הפרסומים 6047, כ"ז בטבת התש"ע, 13.1.2010

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

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

מק/14/140", כפיפות לתכניות עח/200, תמא/35, תממ/21/3.

גוש   - הרא"ה  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
8369, חלקה 4 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( הקלה בקו בניין קדמי לדרך אזורית 581 
מס'  שינוי  תמא/3,  לפי  המרבי  )המרחק  הדרך  מציר  מ'  מ–80 
7(, )שהם 65 מ' מגבול הדרך( ל–30 מ' מציר הדרך )שהם 15 מ' 
מגבול הדרך( בעבור בתי מגורים קיימים, מבנה חקלאי ולבניה 
חדשה; ב( שינויים נקודתיים בקווי בניין בהתאם לבניה קיימת: 
1( קו בניין צדי מערבי לבית מגורים מ–4 מ' ל–2.85-2.73 מ'; 2( 
קו בניין צדי מערבי למבנה חקלאי מ–4 מ' ל–2.80-2.23 מ'; ג( קו 

בניין צדי לחניה מקורה מ–4 מ' ל–2.73-2.70 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התש"ע, עמ' 62.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל' 09-8981661, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית 
הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788466, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
רן אידן  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

המרכז מופקדות תכניות אלה:

ק/1/7,  לתכניות  שינוי  ק/מק/8/7",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ק/4/7, כפיפות לתמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה X197.000, קואורדינטה Y669.000; גוש 8864, 
חלקות 15, 16, 70, 72, 77 בשלמותן, ח"ח 14-11, 18, 19, 21, 
51, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84; גוש 8865, ח"ח 7; גוש 8948, 

חלקות 34, 35 בשלמותן, ח"ח 61, 63, 69.

בכפר   7 למבנן  הבינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
קאסם, על ידי: א( קביעת הוראות בינוי; ב( קביעת הוראות 
בדבר חלוקת שטחי בניה במבנה, בלא שינוי בסך כל שטחי 

הבניה המאושרים; ג( קביעת הוראות בדבר קווי בניין.

ק/18,  לתכנית  שינוי  ק/מק/3521",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
כפיפות לתמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'לג'וליה, קואורדינטה   
X196/300, קואורדינטה X673/200; גוש 7506, ח"ח 6; מגרש 

2 לפי תכנית ק/18.

מטרת התכנית: א( אישור קווי בניין למבנה הקיים בהתאם   
למצב הקיים, בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה המותרים; 

ב( הגדלת תכסית הבניה ל–44%; ג( קביעת הוראות בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי 
לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגישהתנגדות בתוך 60 ימים 
בעיתונים,  פרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום 
ע' אלכרים  רח'  ולבניה קסם,  למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
קאסם 10, כפר קאסם, טל' 03-9370241. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 

91, רמלה, טל' 08-788444.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כןהוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
 20.5.2009 ביום  ק/מק/7/7", שפורסמה בעיתונים  מס'  מפורטת 
ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ט, עמ' 4076, שינוי לתכניות 

ק/1/7, ק/4/7, כפיפות לתמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,8864 גוש   ;Y669.000 קואורדינטה   ,X197.000 קואורדינטה 
חלקות 15, 16, 70, 72, 77 בשלמותן, ח"ח 14-11, 18, 19, 21, 51, 
71, 73, 74, 76, 78, 83, 84; גוש 8865, ח"ח 7; גוש 8948, חלקות 34, 

35 בשלמותן, ח"ח 61, 63, 69.

בכפר   7 למבנן  הבינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
הוראות  קביעת  ב(  בינוי;  הוראות  קביעת  א(  ידי:  על  קאסם, 
שטחי  כל  בסך  שינוי  בלא  במבנה,  בניה  שטחי  חלוקת  בדבר 

הבניה המאושרים; ג( קביעת הוראות בדבר קווי בניין.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה קסם, רח' ע. אלכרים קאסם 10, כפר קאסם, טל' 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים   ,03-9370241

לקהל.
אלי שמחון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קסם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנית  כפיפות  בר/240,  לתכנית  שינוי  בר/מק/240/א/2", 

בר/240/א/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חבל יבנה - גוש 195, 
ח"ח 71; גוש 882, ח"ח 27; גוש 985, ח"ח 16; גוש 986, חלקות 6, 

12 בשלמותן, ח"ח 2, 4, 5, 11-7, 13, 16, 19; גוש 1003, ח"ח 7.

מטרת התכנית: א( העברת זכויות בניה מאושרות בתחום 
תכנית בר/240/א, ממגרש 6 שייעודו אזור תעסוקה למגרשים 
בלא  עיקרי,  שטח  מ"ר   5,000 עד  של  בשיעור  זהה,  שייעודם 
אזור  שייעודם  במגרשים  הכלולות  הבניה  בזכויות  שינוי 
תעסוקה, ובלי להגדיל את זכויות הבניה בכל מגרש מעבר ל–
50% מזכויות הבניה המאושרות בו; ב( הגדלת תכסית מותרת 
בתחום   ,50% עד  של  בשיעור  תעסוקה,  שייעודם  במגרשים 

תכנית בר/240/א.
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעותשהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגישהתנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, 
דואר גבעת ברנר 60948, טל' 08-9412991, 08-9412714. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז המרכז, קרית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 

.08-9788444

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שורקות

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

מק/9/138", שינוי לתכנית בר/2/138.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חלקיה - גוש 4728, 
ח"ח 46; מגרש 96.

תאי שטח  לשני   96 מגרש  של  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת 
זכויות  ריכוז  ב(  מ"ר;   212 בגודל  ו–96/2  מ"ר   500 בגודל   96/1
בניה מאושרות למגרש 96 בשלמותו לפי ת.ב.ע חלה בתא שטח 
קביעת  ד(  בניה;  זכויות  ללא   96/2 שטח  תא  ג(  החדש;   96/1
 ,96/1 שטח  בתא  בניין  קווי  שינוי  ה(  בניה;  להיתרי  תנאים 
 96/2 0 בתא שטח  צדדי  בניין  קו  קביעת  ו(  כמסומן בתשריט; 

בגבול עם תא שטח 96/1.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5936, התשס"ט, עמ' 3149.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,60948 ברנר  גבעת  דואר  שורקות,  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9412991
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מק/כר/2/4232", רח' המתכת, הרחבת   )1(
מגרשים לתעשיה, שינוי לתכנית ג/424, תואמת לתכנית 

מק/כר/1/4232, כפיפות לתכנית ג/4232.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19145,   
גוש   ;161  ,105  ,92  ,84  ,82  ,81 ח"ח  104 בשלמותה,  חלקה 
19148, ח"ח 19, 82; גוש 19159, חלקה 140 בשלמותה, ח"ח 

.139-135

שינוי  בלא  מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת   
בשטח הכולל של כל ייעוד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6005, התש"ע, עמ' 140.

"תכנית מפורטת מס' מק/כר/1/10022", מגרש B100, מסחר,   )2(
שינוי בינוי, שינוי לתכנית ג/10022.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19873,   
ח"ח 27.

מטרת התכנית: שינויים בתנאי הבינוי המפורטים בתכנית   
הפונות  בחזיתות  להוסיף  א(  ג/10022 שבתוקף:  המקורית 
לאפשר  ב(  בה;  ומשתלבות  אליה  הפונות  חנויות  לרחוב, 
מאחורי  המגרש,  בעורף  רק  גדולה  מסחרית  פעילות 
החזיתות הפתוחות לרחוב; ג( לאפשר שילוב של פעילויות 
מסחריות כפי שמפורט בנקודות 1 ו–2, ללא שינוי בזכויות 

בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5988, התשס"ט, עמ' 5328.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-9085681 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עפולה  ולבניה 

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  עפ/מק/2/2176",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/2176.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' דוד )דדו(   
אלעזר - גוש 16724, חלקות 39, 40, 54 בשלמותן, ח"ח 5, 6, 
23, 26-24, 38, 56-41; גוש 16725, ח"ח 1, 9-4, 13, 60; גוש 
16726, ח"ח 65, 75; גוש 16727, חלקות 42, 43, 91 בשלמותן, 

ח"ח 44, 48-46, 62-52, 65, 90, 95, 98.

מטרת התכנית: הרחבת דרך.  

לתכניות  שינוי  עפ/מק/6/5681",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/5681, עפ/מק/1/11425.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' השרטט   
- גוש 16658, חלקות 71-1 בשלמותן, גוש 16663, חלקות 
 ,160-155  ,153-127  ,86-77  ,75-63  ,60-22  ,19-12  ,10-1
200, 201, 207, 208, 212-210, 216, 224-220 בשלמותן, ח"ח 

.206 ,205 ,11

בניין  קו  ושינוי  בינוי,  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת   
באזור מגורים משולב במסחר, בתכנית ג/5681.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית והודעה 
חדשה בדבר הפקדתה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית 
 3.2.2009 ביום  בעיתונות  שפורסמה  עפ/מק/1/11425,  מס' 
בהתאם  וכי   ,2578 עמ'  התשס"ט,   ,5923 הפרסומים  ובילקוט 
מופקדת  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף 

מחדש "תכנית מס' עפ/מק/1/11425", שינוי לתכנית ג/11425.

כיכר  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העצמאות, רח' הרב לוין - גוש 16658, חלקה 73 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש; ב( שינוי קו בניין; 
ג( קביעת הנחיות לבינוי; ד( שינוי גובה.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עפולה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה אצבע הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' אג/

מק/043/2101", שינוי לתכנית מיתאר ג/2101.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יסוד המעלה - גוש 
13994, חלקות 96, 97.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי בקווי 
בניין; ג( תוספת 6% לשטחי שירות בהתאם להחלטת מליאה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעותשהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגישהתנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
אצבע  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
 .04-6800077 טל'  הגלילית,  חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל, 
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית 
נצרת  הממשלה,  קרית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון 

עילית 17000, טל' 04-6508508.
בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  לתכנית  התנגדות 
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

מק/073/9334", שינוי לתכנית ג/15291.

 - הגלילית  חצור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 13842, חלקה 79.

מטרת התכנית: א( שינוי בצפיפות הדיור; ב( הגדלת היתר 
הבניה בחלקה מ–25 יח"ד ל–29 יח"ד.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6005, התש"ע, עמ' 140.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור הגלילית, 
טל' 04-6800077, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל' 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הוועדה המחוזית  ובמשרדי  בית הכרם  ולבניה בקעת  לתכנון 
ג/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבניה  לתכנון 

בכ/4/09/2085", שינוי לתכנית ג/2085.

 ,19173 גוש  סג'ור -  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
ח"ח 18.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
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ולבניה בקעת בית הכרם, טל' 04-9027501. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 

ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

אבי בן–גיגי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שאן  בית  בקעת  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' בב/מק/14", 

שינוי לתכנית ג/7958.

שאן,  בית  בקעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שלוחת צבאים - גוש 22776, ח"ח 71.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי מ–6 מ' לקו בניין - 0.

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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ההתנגדות  העתק   .04-6065864 טל'  שאן,  בית  בקעת  ולבניה 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 

משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
דני תמרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בקעת בית שאן  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

בניין,  קווי  הקטנת  גא/מק/09/07",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית  כפיפות  ג/984,  ג/8273,  לתכניות  שינוי  אעבלין, 

ג/6794.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12211,   
חלקה 23 בשלמותה, ח"ח 80.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
22.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3479.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/64/07", הקטנת קווי בניין בכפר   )2(
מנדא, שינוי לתכנית ג/7676.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17571,   
ח"ח 57.

מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין הקבועים בתכנית.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5880, התשס"ט, עמ' 1084.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/37/08", שינוי בקווי בניין, שינוי   )3(
תכסית קרקע, כפר מנדא, שינוי לתכנית ג/7676.

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17570, ח"ח 70; מגרש 70/4 בשלמותו.

מטרת התכנית: א( שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית; ב(   
שינוי תכסית קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5936, התשס"ט, עמ' 3151.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/74/08", חלוקה והקטנת קווי   )4(
בניין בשפרעם, שינוי לתכניות ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10297,   
ח"ח 28.

מטרת התכנית: חלוקה והקטנת קווי בניין בשפרעם.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5547.

בניין  בקווי  שינוי  גא/מק/88/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )5(
הקבועים בתכנית בשפרעם, שינוי לתכנית ג/984, כפיפות 

לתכנית ג/6794.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12208,   
חלקה 14 בשלמותה.

בתכנית,  הקבועים  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
והרחבת דרך.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4645.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת"ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה גלבוע ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  ג/גל/מק/113",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכנית ג/15608.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תמרה - גוש 17112, 
חלקות 3, 4 בשלמותן, ח"ח 32.

הקטנת  ב(  למגרשים;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
גודל מגרש מינימלי; ג( שינוי קווי בניין.

כל מעונין 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 על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
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60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגלבוע, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6533252 טל'  גלבוע,18120,  ד"נ 
ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

595, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

דני עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גלבוע  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מס' מק/גמ/360/5216".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל - גוש 15512,   
חלקות 110-107.

כל  בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת   
הבעלים; ב( הקטנת גודל שטח שמותר להקים עליו בניין; 

ג( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5548, התשס"ט.

"תכנית מס' מק/גמ/323/11752".  )2(

גוש   - סולם  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17114, ח"ח 2; מגרש 16.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדי ואחורי.  

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5972, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  במשרדי  וכן   ,04-6772333 קווי  רב  טל'   ,15241 תבור 
נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  גת/מק/7/8094",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 
תמא35,  לתכניות  כפיפות  גת/מק/4/8094,  ג/8094,  לתכניות 

תממ9/2.

גוש   - גבעת אבני  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
 121-4 חלקות   ,15210 גוש  בשלמותן;   276-4 חלקות   ,15179
 ,15223 גוש  בשלמותן;   140-2 חלקות   ,15211 גוש  בשלמותן; 

חלקות 194-6 בשלמותן; גוש 15225, ח"ח 92-88, 95, 96, 98, 99, 
105, 118, 119; גוש 15228, חלקות 57-55, 60, 61, 67, 68, 78-75, 
125 בשלמותן,   ,122  ,116  ,114  ,112  ,110  ,108  ,107  ,97  ,94  ,93
ח"ח 64, 74-69, 105, 118, 120; גוש 15229, ח"ח 94; גוש 15241, 
חלקות 64, 66, 68, 70, 89, 95, 97, 106-99 בשלמותן, ח"ח 2, 16, 

.93 ,91 ,78 ,76 ,74 ,72 ,63 ,61 ,17

והאחורי  הצדי  הבניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
למחסנים ביתיים באזורי מגורים א'; ב( שינוי בהוראות בדבר 

עיצוב אדריכלי )תכסית קרקע(.

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  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  ולבניה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
חא/מק/4/2009",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכניות ג/10955, ג/7251.

 ,10248 גוש   - אפק  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 152  ,89  ,87  ,85  ,83  ,81  ,62  ,60  ,58  ,56  ,54  ,52  ,51 חלקות 

בשלמותן.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בלא הסכמה; ב( הקטנת 
קווי בניין; ג( הקטנת גודל מגרש מינימלי; ד( יצירת תא שטח 
הקיימת;  הבריכה  בתחום  אירועים  גן  של  והפעלה   להקמה 

ה( מתן הוראות 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  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9879610 טל'   ,25206 מערבי  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית, 17511, 

טל' 04-6508503.

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

שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בהתאם  ג/16375,  ג/11043,  לתכניות  שינוי  חא/מק/17/2008", 

לתכנית תמא35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית העמק - גוש 18480, 
ח"ח 26, 27; גוש 18481, ח"ח 13.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( הגדלת שטח לבנייני ציבור; ג( חלוקה למגרשים למגורים.

מגרשי  של  בהסכמה  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
מגורים חדשים; ב( חילופי שטחים וזכויות בניה בין אזור למרכז 
קליטה למבני ציבור; ג( קביעת זכויות, מגבלות בניה והנחיות 

לבינוי ופיתוח כדי לאפשר הוצאת היתרי בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5548.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכן   ,04-9879610 טל'   ,25206 מערבי  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבניה 
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית 
הממשלה, נצרת עילית 17511, טל' 08-6508503, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יהודה שביט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 
לתכנית  שינוי  מק/יז/02/12466",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת 

ג/12466.

 ,23245 גוש   - גזית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 2.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה - החלפת שטחים; ב( חלוקה 
למגרשים וקביעת גודל מגרש מינימלי; ג( שינוי בקווי 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 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6520038 טל' 
נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/01/11058",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/11058.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלונים - גוש 12311,   
ח"ח 3, 12.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התשס"ט, עמ' 63.

לתכנית  שינוי  מק/יז/07/11304",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/11304.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ מרחביה - גוש   
16788, חלקה 102 בשלמותה, ח"ח 6, 7; גוש 16789, ח"ח 13, 

.41 ,39 ,38 ,27 ,25

מטרת התכנית: החלפת שטחים בין אזור תעשיה לשצ"פ,   
בלא שינוי בזכויות הבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5648.

לתכנית  שינוי  מק/יז/04/12407",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/12407.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שריד - גוש 17414,   
ח"ח 78.

מטרת התכנית: הרחבת חוות לולים קיימת, על ידי החלפת   
שטחים בין שטח חקלאי לבין שטח למבני משק - איחוד 

וחלוקה חדשה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התשס"ט, עמ' 63.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6429660 טל' 
מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מס' 1/מע/מק/במ71/55", שינוי לתכניות 1/ג/במ/55,   )1(
1/גנ/17132, 1/מע/מק/במ29/55.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 12566,   
חלקות 39-35, 42 בשלמותן.
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מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין אחורי וצדי.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5872, התשס"ט, עמ' 578.

"תכנית מס' 1/מעמק/80/14201", שינוי לתכניות 1/ג/14201,   )2(
1/ג/9512.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 11094,   
ח"ח 187, 216.

מטרת התכנית: א( שינוי מס' יח"ד מ–4 יח"ד ל–6 יח"ד, בלא   
שינוי בסך כל אחוזי בניה; ב( שינוי קווי בניין; ג( קביעת 

הוראות בניה; ד( הגדלת מס' קומות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4494.

"תכנית מס' 4/מע/מק/49/9607", שינוי לתכנית 4/ג/6429.  )3(

 ,16881 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלקה 24 בשלמותה.

גודל  שינוי  ב(  הסכמה;  ללא  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת   
מגרש מינימלי; ג( שינוי קווי בניין; ד( שינוי תכסית קרקע; 

ה( שינוי הוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2943.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6468585 טל' 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

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

מג/מק-5/2009", שינוי לתכנית ג/12402.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית מעלה 
 43  ,15 חלקות   ,18755 גוש   - קורן-מעלות  אזור תעשיה  יוסף, 

בשלמותן, ח"ח 9, 37.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין: קדמי מ–5 מ' ל–4 מ', 
מדרך כניסה למגרש מ–8 מ' ל–0 מ', צדי מ–8 מ' ל–4 מ', אחורי 
מ–8 מ' ל–4 מ'; ב( חלוקת חלקה 15 בגודל 2,080 מ"ר ל–2 מגרשים 
62)א(א1;  כללי  בשטח  שינוי  בלא  לחלקה,  מ"ר   1,040  בגודל 

ג( שינוי מיקום כניסה לחלקה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל' 04-9979659, 
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   ובמשרדי 
ת"ד 595, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אלי שמחון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת  ולבניה 

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  שג/מק/25/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מאושרת ג/2834.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18579,   
חלקות 71, 94, ח"ח 104.

בניין  קווי  בדבר  בניה  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
הגדרת  הקיים,  המבנה  לקנטור  התאמה  תוך  מותרים 
שטח  הגבלת  ביטול  תוך  ושירות(  )עיקרי  ל–65%  תכסית 
עיקרי לקומה, בלא שינוי בסך כל שטח המותר לבניה כולל 
הקלות: 88.50%; ב( קביעת הוראות כדי לאפשר לגליזציה 
לבינוי הקיים, תוספת זכויות במסגרת הקלות מותרות לפי 

חוק.

לתכנית  שינוי  שג/מק/10/09",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/5071.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19609,   
ח"ח 63.

בניה  בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
קיימת וממ"ד מוצע בח"ח 63, בלא שינוי בזכויות הבניה, 
יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט  קווי הבניין 
מצורף. על כל בניה או שינוי עתידי יחולו הוראות התכנית 

המאושרת.

לתכנית  שינוי  שג/מק/20/09",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/10552.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19605,   
ח"ח 1.

מטרת התכנית: שינוי הוראות קווי בניין וחלוקת מגרשים   
בהסכמת בעלים בחלקה 1, בלא שינוי בזכויות הבניה. על 
קווי  יחולו הוראות התכנית המאושרת,  כל שינוי עתידי 

הבניין יהיו בהתאם לתשריט.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
ולבניה שפלת הגליל, טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 04-9868670. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת "תכנית מיתאר מקומית 
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 ,2/124/03/3  ,23/101/02/3 לתכניות  שינוי  3/מק/2237",  מס' 
108/101/02/3, תאוח/233.

תחום התכנית: אשדוד, רובע מיוחד - גוש 2022, ח"ח 4; 
גוש 2023, ח"ח 5-3, 30; גוש 181, ח"ח 1, 16-7, 37-18, 60-47; 
)מתכנית  ו–8  3א  36-34; מגרשים   ,32-24  ,4  ,3 2013, ח"ח  גוש 
108/101/02/3(; 1, 5 )מתכנית 2/124/03/3(; ג, ב, ד, ה )מתכנית 

23/101/02/3( ו–7 )מתכנית תאוח/233( ודרכים.

שטח התכנית: כ–737 דונם.

אשדוד,  המקומית  הרשות  בכוונת   :77 סעיף  לפי  הודעה 
איחוד  שמטרתה  מיוחד  רובע  בשטח  חדשה  תכנית  להכין 

וחלוקת מגרשים והרחבת שטחי ציבור.

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבניה 
לתכניות  כפיפות  3/מק/2010,  לתכנית  שינוי  3/מק/2235", 
 ,85/101/02/3  ,62/101/02/3 3/מק/2071,   ,109/03/3  ,101/02/3
96/101/02/3, 98/101/02/3, שינוי קו בניין קדמי ובינוי לתוספת 

חדרי מגורים ומרפסות, רובע ז', אשדוד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע ז', רח' 
רשב"י 34, 36, 38, 40, רח' רבי טרפון 6, 8, 10 - גוש 2023, ח"ח 30; 

שטח התכנית: 12.709 דונם.

ומערבי  צפוני  קדמי,  בניין  קו  שינוי  התכנית:   מטרת 
מ–5 מ' ל–3 מ', תוספת קו בניין קדמי, צפוני ומערבי של 1.2 מ' 
למרפסות בלבד, ושינוי בינוי כדי לאפשר תוספת חדרי מגורים 

ומרפסות.

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 חודשיים ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, אשדוד, 
ההתנגדות  העתק   .08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל' 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, 

רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795.

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

שעליהן היא מסתמכת.

עמרם כנפו  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                       המקומית לתכנון ולבניה אשדוד

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:

 ,3/134/03/5 לתכניות  שינוי  5/מק/2500",  מס'  "תכנית   )1(
.12/134/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
נוי, רח' צבר 22 - גוש 38252, חלקות 28, 33; גוש 38254, 

ח"ח 42, 64.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכניות, מגרשים מס' 74,   
74א, חד–משפחתיים בודדים באזור מגורים א' )בנה ביתך(, 
על ידי: א( איחוד וחלוקת מגרשים; ב( ניצול של כל זכויות 
הבניה בקומת אחת תוך העברת זכויות הבניה מקומה א' 

לקומת קרקע; ג( שינויים בקווי הבניין.

"תכנית מס' 5/מק/2543", שינוי לתכנית 17/110/03/5.  )2(

א',  שכ'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
 38116 גוש  חלק;  )בהסדר(,   38025 גוש   - סוקולוב  רח' 

)מוסדר(, חלקה 45.

 ,101 מס'  למגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
ידי: א( שינוי חלוקת שטחי הבניה  המיועד למגורים, על 
למטרה  בניה  זכויות  העברת  תוך  בתכנית  המותרים 
עיקרית מעל הכניסה הקובעת, משימוש מסחרי ושימושים 
שלא  שירות  שטחי  העברת  ב(  מגורים;  לשימוש  אחרים 
הכניסה  מעל  אל  הקובעת  לכניסה  מתחת  חניה  למטרת 
הקובעת; ג( הגדלת מס' קומות מ–19 קומות ל–30 קומות; ד( 
שינוי הנחיות בינוי ועיצוב של חזית מסחרית; ה( הגדלת 
מס' יחידות דיור מ–192 יח"ד ל–204 יח"ד, והגדלת שטחי 

שירות בגין הגדלת יחידות הדיור.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, 

באר שבע, טל' 08-6463656.

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

שעליהן היא מסתמכת.
רוביק דנילוביץ'  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה באר שבע  

הודעות בתי הדין הרבניים 	 	

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

לאופר שרגא3.11.2009לויפר חיים8852

קריו יולנדה3.11.2009סגל רוזי3334

ראובן אורטל4.11.2009כהן חנה רוחמה3620

גרוסמן שמואל17.7.2007גרוסמן רגינה4564
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

טל אביבה13.9.2009טל בן8663

כהן יהודית אירן17.10.2009כהן אבשלום3860

יוניוב בתיה25.7.2004יוניוב ירחמיאל8736

אבוטבול מרסל7.12.2009אבוטבול שמואל4517

דויסקייב גלינה29.10.2009מילניקוב ולדימיר5841

יפרח ניסים30.6.2003יפרח ג'ורג'ט8016

כהן שמעון18.9.2008כהן אליהו0918

לוי יוסף20.10.2009לוי אסתר8825

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

                                               משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אדלשטיין 28.9.1997אדלשטיין זהבה7379
אליעזר

גינדי רות28.10.2009פורת מרים4898

גבע אברהם22.1.1984סרוסי קרן2263

בן דוד בת חן14.11.2009בן דוד משה1202

מוגילבסקי יעקב12.11.2009מוגילבסקי יבגניה4662

מגילבסקי קארין31.12.2008פיירמן אינה9158

גלוזמן יוסף27.4.2006גלוזמן אליה7241

זלצר אילנה9.11.2009צארום אברהם9762

וסרמן אשר29.10.2009יובל צפורה2632

ליבוביץ שמואל12.11.2009ליבוביץ יעקב8996

דור טוביה4.2.2009דרוקר אריה0218

וקס פנחס-מנחם15.9.2009וקס חיה-שרה3821

ברוך יפה23.2.2009גולדשמיד רחל1627

שפירא מאיר 0916
יצחק

זילבר נחמה14.1.1996

זילבר נחמה17.5.2002שפירא רחל0924

בן ברוך דינה27.10.2009עמר זוהרה5724

שולמן אלקה18.11.2009שולמן טובה0092

קטלן שלמה3.10.2009קטלן אביטל8072

כהן גאולה9.10.2009כהן יצחק9982

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

סקגיו צבי3.4.1997סקגיו הנוצה4120

דודזון אברהם-20.5.2009דוידזון רפאל3610
יהודה

בכר משה20.2.2005בכר אליעזר9853

מזור שושנה18.11.2009מזור יעקב9991

יצחק משה17.10.2009יצחק חמדה6924

ברטל דניאל2.9.2009טירקל רגינה6362

אמיגה שרית27.8.2009אמיגא רמי0172

רוגצבסקי אלנה29.12.2003לוקצקי לובוב5325

זאוי תמר30.3.2009זאוי דוד9675

שטייניץ רונית-3.11.2009שטייניץ פרץ1456
רחל

הלמן אליהו 23.10.2009הלמן משה4353
מאיר

עוזיאל יפה13.11.2009עוזיאל אריה1477

ליכטנשטין גיטה 1267
מלכה

ליכטנשטין 19.2.2007
מרדכי

ברחורדריאן-0233
דרדשתי סל

יעקביאן פארי31.8.2008

ששון מלכה6.3.2009ששון ברוך5190

גולדשטין ריזה 22.10.2002כהן מרקוס7613
אליאן

קונסטליכר יצחק 2254
אהרון

קונסטליכר לאה28.8.2002

ג'יבלי דני22.10.2009זבלי יעקב מאיר7278

אלימלך רחל27.10.2009ברכה רבקה0248

נסים יצחק26.6.2009נסים חנה5798

טורקיה מזל20.10.2009מאיה דודו9649

אופק אריאלה11.11.2009אבן–חן עטרה2044

מבורך זיוה26.11.2009מבורך יהודה8073

קרן גוליה12.8.2009קרן מנשה3096

מאיר חיים31.10.2009מאיר לונה5663

שיין אריה4.9.2009שיין בלה3718

מוסרי ליזה1.8.2009פרץ מאיר3599

שני אורנה18.7.2009יעקובי שושנה0714

ירקוני אוריאל10.11.1991ירקוני יהודית6941

ירקוני אוריאל27.5.2006ירקוני אלי6933

גרוסמן רוני16.11.2009דה יונג עתידה6916

בן בסט חנה11.9.2009בן–בסט שמעיה1321
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

חן יוסי27.7.1995חן גבריאל3724

מרכוס אהרון3.10.2002מרכוס חיים4343

מרכוס אהרון16.9.2009מרכוס שמחה3559

וייס רבקה6.3.2009וייס ארנסט9080

אספיר ששון15.7.2008אספיר אפרים7116

שליסלברג 5945
אלימלך

שליסלברג 30.10.2009
מלכה

רייזמן מרדכי 1408
יצחק

רייזמן חיים19.7.2008

ג'ראפי שרונה31.10.2009ברגיש רחמים9791

הורן משה7.10.2008הורן צביה7905

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שמישקיס 1221
אניוטה

ווסקוב יבגניה21.9.2009

טקאץ משה21.10.2009טקאץ דוזיה6770

ריכטמן לאה8.11.2009ריכטמן מאיר2747

זוהר שמואל9.11.2009זוהר אריה3230

לוי שרה1.2.2005בדוסי חיים9894

לוי שרה3.11.2008בדוסי לינדה5798

אגמון אפרת18.10.2009אגמון אליהו7190

ירון אברהם13.11.2009ירון דוד3189

יעקובי שרה18.11.2009גולדפרב קלרה3609

גלמן מרצליקה4.2.1998מחלו רבקה0837

עמוס שמעון28.5.2004עמוס אלברט3610

פלקוב רן10.1.2008פלקוב לאה3275

ויצמן יוסף26.8.2009ויצמן חנינה3328

ונונו חנן23.8.2001ונונו סולומון4144

גרסטן חנה7.1.2008גרסטן מאיר1323

חזן אברהם 4361
אלברט

חזן סמי6.11.2009

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מאיר עפרה11.11.2009לייבוביץ יוסף1315

מנטל יהודה צבי10.10.2009מנטל מרים5944

פרנק שלמה24.9.2009פרנק אדלה1187

ברמי ליאת3.9.2009ברמי פרדיגי1319

פלקוב רן24.9.2009פלקוב חיים9623

כהן עדה29.10.2009כהן נחום7093

ניידורף לאוניד18.11.2009ניידורף ריסיה8406

קלדור אלוירה 26.8.2009ברגר רחל1992
אלה

גלמן תמר6.3.2007גלמן משה0618

דרוסויט שושנה8.8.2009דרוסויט הרץ5354

יחיאל חיים12.9.2009יחיאל גאולה9539

טובי מלכה8.11.2009טובי דוד4010

ישראלי בני6.12.2003ישראלי אהרן4579

שישה אמיר2.8.2009שישה יהודה4876

סבג יהודה14.11.2007סבג ברכה9559

אלמריו אנה 1610
דבורה

פטררו אסתרה18.10.2009

צרויה לילאן21.4.2005צרויה חיים3452

כרמל פני19.10.2009פוני בלדה1840

חסון חגית5.8.2009מימון בוגיד0127

תמים זקלין31.10.2009תמים יוסף9932

לוי אלברט13.11.2009לוי דוד1801

לוי אלברט30.4.1994לוי אסתר3479

חבשוש רחל24.7.2009מלאכי נעמי3936

דויטש אוסקר25.1.1998דויטש מרים4085

ליבשיץ אלישבע 7473
אליזבט

נובוסלסקי מירי25.8.2009

גונטמכר אנה20.10.2009גוטנמכר בוריס2287

שלו שי20.4.2004שלו דב5315

חייקין זיסקינד 25.5.1994מצקר יעקב אהרן5597
אירינה

חייקין זיסקינד 4.11.2009שולגין לריסה2177
אירינה

אייזנשטט סיינה27.1.2007אייזנשטט גריגורי9874

תמים אוג'ני23.10.2009תמים שרל0735

בן דוד זהבה16.11.2009כהן חנה6192

מוטרפרל אריאלה5.2.2006מוטרפרל אנטולי2746
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דרורי חנניה20.6.2009קדמי אסתר7571

שפיטלניק ריטה12.8.2009שפיטלניק רחיל3617

גדיאל לידיה27.9.2009דנינו אליס4870

בן שאול שושנה14.10.2009בן שאול אבנר8816

כהן יהודה22.9.2009כהן גילה חיה9094

בן דוד אילנה29.9.2009בן דוד אברהם4363

קמיע חנה15.9.2009קמיע חיים3728

קוסטינר לאה24.9.2009קוסטינר מנחם8668

באביצנקו רימן 21.9.2009באביצנקו אהרן2353
נינל

יפת סיגלית6.11.2009זפרני אלברט0896

י"ד בכסלו התש"ע )1 בדצמבר 2009(

                                       יצחק היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

סופר מאלי25.3.2007סופר יוסף3812

רום בוריס2.11.2009רום קלרה3405

עוקב יצחק1.11.2009עוקב יונה9019

מעודה יאיר8.7.2009מעודה רויטל7813

טרי ג'קלין1.9.2009טרי ניר4733

דסה אסמרה15.9.2001סולומון דסטה7309

מרציאנו רחמים31.3.1999מרציאנו מזל7188

פייקין אלכסנדר18.10.2009פייקין מירה8341

כהן בריל6.11.2009כהן דוד1833

טמסגן אנגאש24.10.2009טמיסגין אמרה2015

גולדשטיין 5951
פרידה

גולדשטיין זאב1.10.2009

תמיר שמעון9.8.2009שמולוביץ מנדי6112

צוקרמן אברהם29.9.2009בן טוב חיה2368

סבג שי6.1.1994סבג מזל4381

מצמבר פנינה13.11.2009מצמבר ציון7161

שלו זאב אשרשלו רות8323

אוקס מרק10.1.1996פלוטניק נונה1831

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

סעדה ממוס21.11.2009סעדה יהודית9635

שניר אמנון6.11.2009שטן רחל8815

כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009(

                                 יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אילייב רחל1.2.2009אילייב אהרן3209

בושארי אדיב15.2.2003בושארי חיים9224

זזרין חיים 22.11.2009זאזרין בלומה9311
מאיר

קלמן )הרשקו( 2.12.2009הרשקו סולומון2367
רודיקה

יצחק מרגוליס10.9.2009מרגוליס יעקב4176

משצ'ריאקוב 14.10.2009קרוסקי פאינה8227
אולגה

מרקוס בטי 0116
)יהודית(

מנור דניאל11.11.2009

שמש אורית6.9.2009סייג זהבה0577

צברי יונה5.1.2008חיים יוסף0390

ויזל אהרן10.7.2009מירב ויזל7639

טויטו זהבה17.8.2009טויטו נסים4872

שבדרון עטרה27.3.2008בן דוד אילה8969

בן שלום אברהם25.3.1989מעטוף חסן9172

יהודה עליזה1.12.2009אפריאט שלום3092

יהודה עליזה10.9.2004אפריאט סלטנה0717

פינקר רחל22.8.2009טגליכט מרגריטה2236

מויאל גילה13.11.2009מויאל יוסף0347

רכנייב רבקה24.4.2009רכנייב משה6438

חבה משה6.12.2009חבה רחל9652

כובני תמר12.10.2009כובני ישי8345

יעקב מרים3.10.2008יעקוב רחל0235

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

                                             משה הלוי, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דנוביץ ברנרד27.10.2009דנוביץ שרה6535

ואחניש מזל26.10.2009ואחניש חיים2578

מזרחי יצחק15.11.2009מזרחי טובה7885

וירניק אננה22.11.2009נודל אולגה0419

לנדוי דבורה 8551
פרלה

אפלבוים 31.8.2009
לביאה

רגב הניה24.11.2009רגב ברוך מנחם2364

ברץ לאה28.11.2009ברץ יוסף אפרים1095

הלימי משה12.9.2009הלימי קלרה3643

עבדא אסתר16.10.2009מוספי עמליה3353

סויסה אברהם1.12.2009סויסה אלי6810

טהורי חוה7.9.2009גרונר לולו )לאה(5642

טהורי חוה2.5.2001טהורי גלעד2155

סלומון אילנה11.11.2009קישוני חנה4373

לפיד מירב24.11.2009לפיד רן אברהם3429

ברקוביץ שלמה30.10.2009ברקוביץ פני5503

ג' בטבת התש"ע )20 בדצמבר 2009(

                                            חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מויאל יוכבד24.8.2003מויאל5458

מויאל יוכבד24.8.2003מויאל5441

מזרחי יצחק24.6.2009מזרחי מרדכי3350

חביב אל 3306
יהודית

אלבז אשר10.9.2008

פדידה גאולה5.12.2002פדידה דוד2774

גבאי ג'מיל5.12.2009גבאי מגודה1626

ישראלי רחל11.11.2009ישראלי חיים3371

צנעני יעל13.11.2009צנעני יואב4456

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מיארא דניאלה13.11.2009מיארא יצחק6315

עמר חנה29.11.2009עמר יצחק2913

לרך יהושע5.7.2009לרך אידיל2055

ו' בטבת התש"ע )23 בדצמבר 2009(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

סרטנסקי 3527
אלכסנדר

סרטנסקי 8.8.2009
נטליה

מימון יוסף20.6.2009מימון נתן1875

לילך קפלן21.9.2009סרטי דורת7032

אלמליח אילנה26.1.2009ברום טיטה9329

באראט אלכס 23.10.2009באראט שירה4563
יאיר

אויסלנדר 9356
ולדימיר

אויסלנדר טמרה5.2.2008

סופר עליזה27.10.2009סופר כמוס2096

שושן אניטה5.11.2009שושן שלום3543

שחרור אהרן22.2.2009שחרור לאה7182

שחרור אהרן14.2.1973שחרור פנחס7174

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(

                                      נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

חלמסקי 155360/1
לאוניד

חלמסקי אירינה6.9.2009

חזן שמעון9.7.2007חזן זהבה155366/1
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מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרץ יצחק22.9.2009פרץ רחל155465/1

צ'וברוצקי פאינה1.11.2009רוחברגר שורה155496/1

בלנקי אטיה10.8.2009שפיר מאלה 155497/1

אלכסנבן 155508/1
רפאיל

אלכסנבן לאוניד12.9.2009

אלכסנבן לאוניד1.2.2009אלכסנבן קלרה155512/1

פברקר אילנה19.7.2009צריקר שושנה155521/1

שטיימן סופיה15.7.2009שטיימן ז'ניה155530/1

שטיימן סופיה10.1.1999שטיימן יעקב155532/1

גולדנטל שמעון21.7.2009גולדנטל שורה155326/1

קוגן אנטולי23.1.2007זיסרמן טרזה155328/1

שאפירו 26.3.2005שאפירו אולגה155332/1
אלכסנדר

אמזל טובה19.11.2009שטיין חוה77770/1

בונבידה אריאלה17.11.2009אלפיה תמר77791/1

אל גמיל ברקת21.11.2009סרגני פורטונה77802/1

דידי גילה4.7.1995ברשי מרים77829/1

כהן גבורה 77830/1
עזיז

כהן גבורה שרה7.1.2005

אבו אבי10.7.2009אבו פריחה77683/1

פולטיאלוב 19.2.2001יצחקוב זולפה77691/1
דניאל

מזור אגנסה24.9.2009מזור יולי77706/1

ברגמן בקי7.11.2009מאיה קלרה77747/1

אילוז אלי28.7.2008אילוז מזל טוב77755/1

מלכא אליהו10.11.2009מלכה גיזל77764/1

קסטר אסתר22.5.2007קסטר יצחק15895/2

ווסקובוניק 155564/1
יצחק מאיר

ווסקובוניק אנט13.10.2000

אזולאי קמילה6.12.2009בקר מאיר155568/1

ביטרמן 77843/1
ולדימיר

ביטרמן דוד18.2.2009

ביטרמן 77844/1
דבוסיה

ביטרמן דוד22.7.2008

מולט ישי14.1.2008מולט וורקו77846/1

איתח מרים9.8.2004דהן יוסף77855/1

כ"ג בכסלו התש"ע )10 בדצמבר 2009(

                                               ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בוטראשוילי 155551/1
מאיר

בוטרא משה2.10.2009

אלון תמיר-155567/1
ראובן

טילינגר עדינה7.11.2009

גינזבורג רות27.9.2009ליפשיץ שרה155569/2

אסולין שמעון18.4.1994בלילה אסתר155587/1

גוהר בן אבו 8.10.2009גוהר יוסף155613/1
דינה

וינטר משה6.11.2009וינטר דוד155616/1

מגידש בנימין20.11.2009מגידי דוידי77831/1

רייז עמיר28.10.2009רייז משה77842/1

מימוני פרג'י 77845/1
איציק

מימוני בני זאב27.10.2009

זייטונה מרים11.9.2009זייטונה משה77805/1

אברמוביץ 77807/1
אסתר

אברמוביץ סוזי26.9.2009

מדה אינה6.11.2009פוקס פאינה155379/1

שמולוביץ 155669/1
מלכה

שמילוביץ 29.11.2009
ישראל

זורנו משה14.6.2009זורנו ליזה155458/1

גלר ילנה17.4.2009סנדלוב מריה155466/1

מהרט גרמדייט 155467/1
אילן

תספאי רחל10.10.2008

מהרט גרמדייט 65851/2
טובה

תספאי רחל22.11.2008

עשרי אלישבע5.12.2009עשרי מנשה155470/1

בשן ציפי1.12.2009מדאר עדי155489/1

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(

                                             אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מלכה יפה24.9.2009מלכה שמעון155638/1

הורוביץ אסתר4.11.2009הורוביץ יעקב155639/1
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מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שמעוני חגית24.3.2008אלגריסי שלמה155680/1

עמרוסי שלום18.2.2008עמרוסי שושנה155358/1

רחמים אורה14.1.2004רחמים יואב155372/1

חגירה אורלי26.3.2009חגירה נחמיה155491/1

גולדמן טלי2.12.2009גולדמן יוסוב155509/1

י"ז תשרי איינבינדר וולף4582
תש"ע

איינבינדר 
בניאנה

שביל אביבהי"ג אייר ס"השביל שלמה3245

ב' כסלו סלומון טובה8111
תש"ע

סלומון אהרון

אלמקייס מאירל' אב ס"טאלמקייס אליאס9859

כ"ח תשרי כהן לאה4308
תש"ע

כהן ציון

לופו נינהה' תשרי ס"חמרכוס אדלה7796

כ"ח אדר דדון סימי3783
ס"ט

בוסקילה יעקב

נועה לנקרי2.10.2009מיכל לנקרי85480/1

רוזנברג 147822/1
מיציסלב מרדכי

ליטרט אדלה13.7.2009

גרכזדה שושנה23.10.2009גרכזדה יוסף91418/1

אזולאי מסודי2.9.2008אזולאי יהודה147806/1

קאופמן בוריס10.6.2004קאופמן אספיר85334/1

י"א בטבת התש"ע )28 בדצמבר 2009(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דיין רחל3.1.2008צידקיה זרבבל9181

אלוק סימון1.1.2009אלוק צילי2409

י' בטבת התש"ע )27 בדצמבר 2009(

                                              צבי מוראד, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 6233/09

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

ובעניין פירוק חברת י.מ.י.ש. בנייה 1997 בע"מ, ח"פ 51-255870-1.

והמבקש: נעים זעריר, ת"ז 985580232, ע"י ב"כ עו"ד אלסאנע 
מוחסן, מרח' קרן היסוד 7/1, באר שבע, טל' 08-6280075, פקס' -08

.8660971

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.2.2010, 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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.1.2010, בשעה 

.12.00

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

אלסאנע מוחסן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2778/09

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

 ובעניין פירוק חברת אל אנד אם ישראל אופריישן בע"מ, ח"פ
.51-367561-1

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד יצחק יונגר, מפרידמן, 
יונגר ושות', עורכי דין, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.2.2010, 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 26.1.2010, 

בשעה 12.00.

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

יצחק יונגר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2829/09

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

ח"פ בע"מ,  ישראל   )1991( דורנט  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-159926-8
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עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  בע"מ  רכב  מפיצי  קרסו  והמבקשות: 
שמואל סלפוי ו/או עו"ד דוד בטאט, מדרך ז'בוטינסקי 155, בית נח, 

רמת גן 52575, טל' 03-7526655, פקס' 03-7526673.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.2.2010, 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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 28.1.2010, 

בשעה 12.00.

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

                                  חיים קמיל, רו"ח    מרדכי שלו, עו"ד
מפרקים זמניים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2840/09

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

ח"פ בע"מ,  גראס  למון   - ג'ינג'ר  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-374321-1

והמבקשים: שולי בן שושן, ת"ז 65627291 ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
אורן הראל, מרח' אחד העם 35, תל אביב 65202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.2.2010, 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 מיום 26.1.2010, 

בשעה 12.00.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2841/09

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

ח"פ בע"מ,  גראס  למון  וקנמון  דבש  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-361022-0

והמבקשים: שגית אוסעדון, ת"ז 53094447 ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
אורן הראל, מרח' אחד העם 35, תל אביב 65202.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.2.2010, 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 מיום 26.1.2010, 

בשעה 12.00.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 3177/09

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

ובעניין פירוק חברת דפוס ש.ב. בע"מ, ח"פ 51-257801-4.

ח"פ בע"מ,  ממוחשבת  גרפיקה  ליין  און  א.ס.   והמבקשת: 
51-139253-2, ע"י ב"כ עו"ד אורן הראל, מרח' אחד העם 35, תל 

אביב 65202.

בקשה  הוגשה   21.10.2009 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 18.2.2010, 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 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 10.2.2010, 

בשעה 12.00.

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

אורן הראל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פש"ר 485/08

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

ובעניין פירוק חברת "אגדה" צפת בע"מ, ח"פ 51-236000-9.

והמבקש: ודים רוזמניקוב, ת"ז 314487927, ע"י ב"כ עו"ד נח'לה 
נעים, משד' הגעתון 20, נהריה 22446.
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בקשה  הוגשה   31.12.2008 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

3.2.2010, בשעה 13.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 14.1.2010, בשעה 

.12.00

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

נח'לה נעים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: תנובת שדה אילן - אגודה שיתופית חקלאית   )1(

בע"מ.
מס' האגודה: 005299-3―57.  

המען: שדה אילן, ד"נ גליל תחתון 15260.  
תאריך רישום: כ"ט בכסלו התש"ע )16 בדצמבר 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

 - )פנסיה(  אושה  קיבוץ  לחברי  מילואים  קרן  האגודה:  שם   )2(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 005300-9―57.  
המען: אושה, ד"נ כפר מכבי 30030.  

תאריך רישום: ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
חקלאית  שיתופית  אגודה   - אילן  נוה  נכסי  האגודה:  שם   )3(

בע"מ.
מס' האגודה: 005301-7―57.  

המען: ד"נ צפון יהודה 90850.  
תאריך רישום: ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: אגודה לנאמנות כספי חברים בקיבוץ נען -   )4(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 005302-5―57.  
המען: ד"נ נען, נען 76829.  

תאריך רישום: ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

ד' בטבת התש"ע )21 בדצמבר 2009(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: קיבוץ גת.  )1(

מס' האגודה: 57-000254-3.  

המען: קיבוץ גת, ד"נ שדה גת 79565.  

תאריך רישום: ט' בטבת התרצ"ו )4 בינואר 1936(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ רוחמה.  )2(

מס' האגודה: 57-000311-1.  

המען: רוחמה, ד"נ חוף אשקלון 79180.  

תאריך רישום: ט' בניסן התרצ"ז )21 במרס 1937(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ גלאון.  )3(

מס' האגודה: 57-000384-8.  

המען: נמצא אצל קיבוץ גלאון, גלאון ד"נ שדה גת 79555.  

תאריך רישום: י"ד בסיוון התרצ"ט )1 ביוני 1939(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ מעין ברוך.  )4(

מס' האגודה: 57-000661-9.  

המען: מעין ברוך, ד"נ גליל עליון 12220.  

תאריך רישום: כ"ח בניסן התש"ז )18 באפריל 1947(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה בדבר החלפת מפרקים

מניות  מחזיקי  של  חקלאית  אג"ש   - חפר  הוד  בעניין:   )1(
מס'  )תיק  האגודה(   - )להלן  בע"מ  הס  בכפר  חפר   הוד 

,)57-003271-4

ובעניין: החלפת מפרק.  
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בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות השיתופיות   
ובהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות 
)פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי המפרק 
תל–אביב-יפו   ,154 תקוה  פתח  מדרך  אבידע,  רמי  עו"ד 
64921, וממנה במקומו את עו"ד חוראני רמזי, מרח' מקור 

חיים 35, ירושלים 93465.

צו הפירוק ניתן ביום 27.10.2008, ופורסם בילקוט הפרסומים   
5866, התשס"ט, עמ' 394.

בישראל  נהיגה  מורי  של  הכלכלית  החטיבה  בעניין:   )2(
מס'  )תיק  האגודה(   - )להלן  בע"מ  שיתופית  אגודה   - 

,)57-004329-9

ובעניין: החלפת מפרק.  

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות השיתופיות   
ובהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות 
)פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי המפרק 
ירושלים  כלל,  מרכז   ,97 יפו  מרח'  פפרברג,  אליעזר  עו"ד 
94340, וממנה במקומו את עו"ד חוראני רמזי, מרח' מקור 

חיים 35, ירושלים 93465.

צו הפירוק ניתן ביום 17.11.2008, ופורסם בילקוט הפרסומים   
5880, התשס"ט, עמ' 1095.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - ארגמן  משותף  עיבוד  בעניין:   )3(
בע"מ )להלן - האגודה( )תיק מס'  57-004727-4(,

ובעניין: החלפת מפרק.  

בתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות השיתופיות   
ובהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות האגודות השיתופיות 
)פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי המפרק 
תל–אביב-יפו   ,154 תקוה  פתח  מדרך  אבידע,  רמי  עו"ד 
64921, וממנה במקומו את עו"ד חוראני רמזי, מרח' מקור 

חיים 35, ירושלים 93465.

צו הפירוק ניתן ביום 26.11.2008, ופורסם בילקוט הפרסומים   
5880, התשס"ט, עמ' 1095.

ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009(
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעות בדבר שינוי שמות אגודות

תחבורה  ליצרנות,  הקואופרציה  מרכז  הקודם:  השם   )1(
ושירותים - אגודה שיתופית מרכזית.

השם החדש: מרכז הקאופרציה ליזמות שיתופית בישראל   
בע"מ.

מס' האגודה: 57-000181-8.  

מיום: ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   -  1986 אליקים  הקודם:  השם   )2(
להתישבות בע"מ.

להתיישבות  עובדים  מושב   - אליקים  החדש:  השם   
חקלאית שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-002967-8.  

מיום: ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(.  

ה' בטבת התש"ע )22 בדצמבר 2009(
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 

אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:

אגודה שיתופית לשכון של פקידי עירית ירושלים בע"מ,   )1(
מס' אגודה 57-001919-0.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד חוראני רמזי, מרח' 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

אדמת סואנה אגודת שיכון לפקידי בתי המשפט המוסלמים   )2(
בירושלים בע"מ, מס' אגודה 57-003217-7.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד חוראני רמזי, מרח' 

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  אחזקות  אופטיקה  איל   )3(
מס' אגודה 57-004262-2.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
בר–יוסף,  דוד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 

משמיר תעשיות אופטיקה בע"מ, קיבוץ שמיר 12135.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 
פרסומו  ממועד  חודשיים  בתוך  והתעסוקה  המסחר  התעשיה 

ברשומות.

כ' בכסלו התש"ע )7 בדצמבר 2009(
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
מפעל  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   30.8.2009 וביום  הואיל   )1(
 לציפוי נייר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,5999 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003325-8
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5838 עמ'  התשס"ט, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,8.12.2009
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 16.8.2009 ניתן צו לפירוק האגודה אלנג'מה   )2(
- אגודה שיתופית חקלאית למי השקיה באבו סנאן בע"מ, 
מס' אגודה 57-003476-9, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם   ,5652 5995, התשס"ט, עמ' 
האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,27.12.2009 ביום 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י' בטבת התש"ע )27 בדצמבר 2009(
אורי זליגמן  

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

משה סלוחובסקי נאמנויות בע"מ
)ח"פ 51-272222-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה סלוח ובסקי, 

ת"ז 055043244, למפרק החברה.

משה סלוחובסקי, מפרק

סנגפיט ישראל בע"מ
)ח"פ 51-210329-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  ג'ינו,  עו"ד שמעון  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
4, מגדל המוזאון, תל אביב 61330, טל' 03-6935300,  ברקוביץ' 

פקס' 03-6935321, למפרק החברה.

שמעון ג'ינו, עו"ד, מפרק

סטארט - אפ ירושלים
)ע"ר 58-042406-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 14.9.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את רו"ח חנן יונה, מרח' מגט"י 8, מנחת, ירושלים, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לכתובת ת"ד 8451, ירושלים 91084.

חנן יונה, רו"ח, מפרק

יעקב - יבול השרון )1997( בע"מ 
)ח"פ 51-254526-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הסיטונאי  בשוק   ,9.00 בשעה   ,15.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,50 ביתן  צריפין, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול בל, עו"ד, מפרק

סופרלנס בע"מ 
)ח"פ 51-368155-1(

)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 15.2.2010, בשעה 10.00, במשרדי עדשות חניתה, 
קיבוץ חניתה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אמיתי, מפרק

כש אנד קרי בע"מ 
)ח"פ 51-294045-3(

)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 18.2.2010, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, 
רח' ארלוזורוב 111, 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 ש' אבוהב, עו"ד, מפרק

אלסיני שיש בע"מ 
)ח"פ 51-230641-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.2.2010, אצל המפרק, אזור התעשיה הישן, אור 
עקיבא, מס' 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סידני כהן, מפרק

די.ג'י. איי. בינ"ל בע"מ 
)ח"פ 51-393763-1(

)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 17.2.2010, בשעה 11.00, במשרד עו"ד של החברה, 
ד"ר מ' דרוקר ושות', דרך מנחם גין 82, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ברוך שוחט, מפרק
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מפעלי תכן בע"מ 
)ח"פ 52-001379-8(

)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 22.2.2010, בשעה 10.00, במשרדי המחלקה 
המשפטית של התנועה הקיבוצית, רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם בוקי, מפרק

ירושלים באי. קום בע"מ
)ח"פ 51-396207-6(

)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 בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גבריאל ביטון, מפרק

אמ. וי. אפקט בע"מ
)ח"פ 51-415254-5(

)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 
רעננה,   ,16/5 קזן  ברח'   ,17.00 בשעה   ,21.2.2010 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיה אונגר, מפרקת

מחווה אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-150339-3(

)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 17.2.2010, בשעה 10.00, ברח' קרמניצקי 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

ג.י.ל - ח.י. שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-216500-2(

)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 18.2.2010, בשעה 10.00, ברח' קרמניצקי 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל ירדני, רו"ח, מפרק

איגוד המוסכים סוכנות לביטוח )1989( בע"מ
)ח"פ 51-138033-9(

)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 14.2.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

בית המוסכים בע"מ
)ח"פ 51-112887-8(

)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 14.2.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

שמולביץ את זייטמן חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-056488-3(

)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 21.2.2010, בשעה 12.00, במשרדו של המפרק, רח' 
יגאל אלון 155א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי קצב, עו"ד, מפרק
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שגיבר הנדסה ייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-079755-8(

)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 21.2.2010, בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' 
סופי של המפרקים,  דוח  10, תל אביב, לשם הגשת  בני משה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                           שמואל ברונשטיין,          יעקב שגיא
      מ פ ר ק י ם

אינסייט מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-156469-2(

)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 ביום 21.2.2010, בשעה 12.00, אצל עו"ד ש' דויסקי, מרח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,76 גבירול  אבן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכיאל ישראל פרוסק, מפרק

משפחת פרוסק יוסף בן אברהם בע"מ
)ח"פ 51-048080-9(

)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 21.2.2010, בשעה 12.00, אצל עו"ד ש' דויסקי, מרח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,76 גבירול  אבן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכיאל ישראל פרוסק, מפרק

אתגר המנהלת להתחדשות עירונית בע"מ
)ח"פ 51-414659-6(

)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 23.2.2010, בשעה 12.00, ברח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דרור כהן, מפרק

איירד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-107681-2(

)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 24.2.2010, בשעה 10.00, במשרדה הרשום של החברה, 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,7 המרפא  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הילה איתן, עו"ד, מפרקת

אילומינה ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-367126-3(

)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 23.2.2010, בשעה 9.30, במשרד עו"ד גולדפרב, לוי 
2, תל אביב, לשם הגשת  ויצמן  רח'  ושות',  צפריר  ערן, מאיר, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גלעד גולן, מפרק

ניו גלובל קונסלטינג )2004( בע"מ
)ח"פ 51-351217-8(

)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 23.2.2010, בשעה 13.00, במשרדי המפרק, רח' 
המסגר 39, קומה 12, 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 בן אשר, מפרק

ש.ל. השרות למשפחה בע"מ
)ח"פ 51-260709-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
במשרדי   ,9.00 בשעה   ,24.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה 
 אברמוביץ-איזרדל ושות', משרד עורכי דין, רח' יגאל אלון 65, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב איזרדל, עו"ד, מפרק
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ביופארמה - סיפן בע"מ
)ח"פ 51-304860-3(

)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 24.2.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שניצר, 
מנחם  רח'   ,27 קומה  ספורט,  גיבור  בית  ושות',  סאמט  גוטליב, 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים סאמט, עו"ד, מפרק

נ. בן צבי מפעלי דפוס )1994( בע"מ
)ח"פ 51-196033-8(

)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 
אברמזון  עו"ד  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.2.2010 ביום  תתכנס 
ושות', רח' בית"ר 2, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נחום בן צבי, מפרק

עו"ד ישראלה קראי-גירון
)ח"פ 51-325528-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.2.2010, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' 
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

פתרונות שפה בע"מ
)ח"פ 51-402900-8(

)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 
בן  איתמר  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  לשם הגשת   ,64736 אביב  תל   ,4 אב"י 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארתור מוהר, עו"ד, מפרק

מ. מוזס ובנו תעשיית וילונות בע"מ
)ח"פ 51-055198-9(

)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 26.2.2010, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
רח' פין 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה לוי, רו"ח, מפרקת

מנג'איר בע"מ
)ח"פ 51-308344-4(

)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 28.2.2010, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, רח' 
קהילת ונציה 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.

חיים קרמר, עו"ד, מפרק

פרחי אביב-מור בע"מ
)ח"פ 51-326329-3(

)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 
 ,13 מימון  בן  ברח'   ,8.00 בשעה   ,28.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת פז, עו"ד, מפרקת

ניאו-לייף ניהול כספים בע"מ
)ח"פ 51-365675-1(

)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 28.2.2010, בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' 
תרצה 32, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ויניש, מפרק
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וידאו חזי 1985 בע"מ
)ח"פ 51-107559-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,28 סוקולוב  ברח'   ,15.00 בשעה   ,28.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר צילר, עו"ד, מפרק

פשבר ניהול והפצה בע"מ
)ח"פ 51-424246-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,28.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון פלס, עו"ד, מפרק

מבט שרותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-080074-1(

)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 25.2.2010, בשעה 8.00, ברח' אהליאב 6, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

שוטי הנבואה בע"מ
)ח"פ 51-292267-5(

)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 28.2.2010, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' 
דרך מנחם בגין 48, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד שטיין, עו"ד, מפרק

יו.אי.זד פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-355179-6(

)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 1.3.2010, בשעה 17.00, ברח' הערבה 9, כוכב 
יאיר 44864, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי אבן–צור, מפרק

גרוזיה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-401883-7(

)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 
תתכנס ביום 3.3.2009, בשעה 11.00, במשרדו של המפרק, רח' 
הארד 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבנר אליאב, רו"ח, מפרק

מכוניות מוריה י"ם )2008( בע"מ
)ח"פ 51-409008-3(

)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 
שד'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,72 ההסתדרות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני מירו, מפרק

א.ד.י.ג הנדסה אלקטרו-מכנית )1999( בע"מ
)ח"פ 51-286575-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.3.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,   ,250 גוריון  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע פריד, מפרק
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בני ציון בע"מ
)ח"פ 52-000393-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,7.3.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
שער הגיא 3, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אליאב, רו"ח, מפרק

מנורה ייצור נורות )1985( בע"מ
)ח"פ 51-109536-6(

)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 7.3.2010, בשעה 10.00, אצל עו"ד יעקב אברהמס, רח' 
יפו 97, מרכז כלל, משרד 823, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה כדורי, רו"ח, מפרק

בר-דעה אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-083051-6(

)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 14.3.2010, בשעה 10.30, אצל שרוני-שפלר 
ושות', רואי חשבון, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ארז שפלר, רו"ח, מפרק

א.ס.ש. שרותי אחזקה בע"מ
)ח"פ 51-270606-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 4.3.2010, בשעה 10.00, אצל המפרק, במשרד 
פרל, כהן, צדק, לצר, רח' שנקר 5, הרצליה פיתוח, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמיר שדה, עו"ד, מפרק

דירה בבית שברחוב רוטשילד פינת הנשיאים בע"מ
)ח"פ 51-047236-8(

)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 
אצל  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,10.3.2009 ביום  תתכנס 
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, קומה 15, חדר ישיבות, 
שד' רוטשילד 42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה בלנק, עו"ד, מפרקת

תופר תכנון וייזום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-244672-5(

)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 14.4.2010, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, 
רח' פל-ים 5, קומה 12, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר פיכמן, עו"ד, מפרק

פנורמה בחוף תל-אביב - מסעדות וסחר בע"מ
)ח"פ 51-288693-8(

)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 
 ,19 רוטשילד  16.00, בשד'  4.3.2010, בשעה  ביום   הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור פיק, עו"ד )רו"ח(, מפרק

אוגדה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-093332-8(

)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 
 ,11.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  תתכנס 
במשרד עו"ד י' זלצמן, גילת, קנולר, גראוס, סלומון ושות', רח' 
קרליבך 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון חפץ, מפרק



ילקוט הפרסומים 6047, כ"ז בטבת התש"ע, 13.1.2010 1436

רולדין לחייל בע"מ
)ח"פ 51-346740-7(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מנשה,  אלפי   ,38 סלעית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי קינן, מפרק

נאמידה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-277480-3(

)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 
בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  תתכנס  הנ"ל 

16.00, ברח' ז'בוטינסקי 5, רמת גן.

)כל  חג  או  שבת  או  ו'  יום  הוא  כאמור,  ה–30  היום  אם 
האסיפה  תתכנס  חג(,  יום   - להלן  ייקרא  אלה  מימים  אחד 
ביום ראשון שלאחר יום חג, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון שירי, עו"ד, מפרק

או.די.אס. אינטרנט שירותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-319261-7(

)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 
גן,  ז'בוטינסקי 35, רמת  תתכנס ביום 1.3.2010, בשעה 10.00, ברח' 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

דוד קרצמר, עו"ד, מפרק

איי. אמ.אי. סמיקונדקטור ישראל בע"מ
)ח"פ 51-372661-2(

)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 4.3.2010, בשעה 12.00, במשרדי טולצ'ינסקי, 
שטרן, מרציאנו, כהן לויצקי ושות', עורכי דין, מגדל המוזאון, 
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.

          מיכל מרקוביץ'-בלשר, עו"ד 

                                           באת כוח החברה

יונה הנביא 36 בע"מ
)ח"פ 51-026811-3(

)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 
המפרקת,  של  במשרדה   ,14.00 בשעה   ,2.3.2010 ביום   תתכנס 
רח' אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנה חנקס, עו"ד, מפרקת

אזמרגד בע"מ
)ח"פ 51-062514-8(

)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 2.3.2010, בשעה 14.00, במשרדה של המפרקת, רח' 
אבן גבירול 68, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנה חנקס, עו"ד, מפרק

קרן איפקס תפן קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-386721-8(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,29.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ליאור קוור, רו"ח, מפרק

מגדלי יוזמה בע"מ
)ח"פ 51-186709-5(

)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 11.3.2010, בשעה 16.00, ברח' דרך מנחם בגין 124, 
בית קרדן, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר שרם, עו"ד, מפרק
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קורקס דירות )10א( בע"מ
)ח"פ 51-101621-4(

)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 
מנחם  דרך  ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בגין 48, מגדלי אביב, קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ישראל שמעוני, עו"ד, מפרק

טאומדיק סופטוור אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-360339-9(

)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 3.3.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
סופי  דוח  הגשת  לשם  האורנים,  כפר   ,7 הגבעה  רח'  החברה, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עופר רום, מפרק

מלמר הובלות עפר בע"מ
)ח"פ 51-348131-7(

)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 
 ,2 טיכו  אנה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,2.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר מלכה, מפרק

יוסף שטיינברג-נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-289084-9(

)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 2.3.2010, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
הרב שמידמן 6, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה שטיינברג, מפרקת

נ.מ. אופנה וסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-318435-8(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.3.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
בית לחם 31, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף עופר זמר, מפרק

תנופה עסקית איי.אס.פי בע"מ
)ח"פ 51-365482-2(

)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 7.3.2010, בשעה 12.00, במשרד עו"ד גולדמן, 
ארליך, גבר, אדלשטיין ושות', בית עוז, דרך אבא הלל 14, קומה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  רמת  ד', 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ידידיה ארליך, מפרק

תנופה עסקית בע"מ
)ח"פ 51-365192-7(

)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 7.3.2010, בשעה 11.00, במשרד עו"ד גולדמן, 
 ,14 הלל  אבא  דרך  עוז,  בית  ושות',  אדלשטיין  גבר,   ארליך, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  ד', רמת  קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ידידיה ארליך, מפרק

מסגרת - החזקות ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-364770-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה ספית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גולדמן, 
 ,14 הלל  אבא  דרך  עוז,  בית  ושות',  אדלשטיין  גבר,   ארליך, 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  ד', רמת  קומה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ידידיה ארליך, מפרק
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בל-אל בע"מ
)ח"פ 51-177827-6(

)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 
 ,15 הגר"א  ברח'   ,10.00 בשעה   ,11.3.2010 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד מוזס, מפרק

עדן שירותי גבייה בע"מ
)ח"פ 51-331792-5(

)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 
בגין  מנחם  ברח'   ,14.00 בשעה   ,17.2.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  דגן,  בית   ,5
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד מהצרי, עו"ד, מפרק

א.מ.וי אפנט בע"מ
)ח"פ  51-415254-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיה אונגר, ת"ז 038177812, 

מרח' בזק 14/5, רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיה אונגר, מפרקת

קייטרינג חרדי בע"מ
)ח"פ 51-360541-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  ברוש,  רוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פיינשטיין 2, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רוני ברוש, עו"ד, מפרק

אמפור יו אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-356887-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח גד וייל, ת"ז 

003312253, מרח' המייסדים 11, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גד וייל, רו"ח, מפרק

מדגרית פלק בע"מ
)ח"פ 51-033992-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי קניאל, 

ת"ז 022535124, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוטי קניאל, עו"ד, מפרק

ארפלית בע"מ
)ח"פ 51-142383-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,21.12.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מראש,  ימים   21 של  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן שניידמן, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יונתן שניידמן, עו"ד, מפרק

ארפל דיפנדר )ישראל( 2000
)ח"פ 51-302948-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,21.12.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מראש,  ימים   21 של  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן שניידמן, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יונתן שניידמן, עו"ד, מפרק

ארפל תעשיות אלומיניום 1997 בע"מ
)ח"פ 51-245904-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,21.12.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מראש,  ימים   21 של  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו  החברים 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן שניידמן, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יונתן שניידמן, עו"ד, מפרק

בחברת שיווקט בע"מ
)ח"פ 51-383929-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל גוברין, ת"ז 

027701929, מרח' נתן אלתרמן 21, הרצליה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל גוברין, מפרקת

פורניר סטייל בע"מ
)ח"פ 51-406325-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.12.2009, התקבלה 
גונן  לירז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
אזור   ,89 הרצוג  רח'  אללוף,  גונן  דין  עורכי  ממשרד  אללוף, 

58001, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לירז גונן אללוף, מפרקת

נ.צ. כהן ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-394240-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל כהן מרקו, מרח' 

דוד דותן 5/38, נתניה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיטל כהן מרקו, עו"ד, מפרקת

ארדו ספנות בע"מ
)ח"פ 51-054854-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2009, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר אלבוים, מרח' 
איתמר בן אב"י 4, תל אביב 64736, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

בדש מור בע"מ
)ח"פ 51-386662-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן חי, מרח' התע"ש 

3א, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דן חי, עו"ד, מפרק

פרדס סינדיקט )עיבוד פרדסים( בע"מ
)ח"פ 51-013695-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.6.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיר אלבוים, מרח' 

איתמר בן אב"י 4, תל אביב 64736, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר אלבוים, עו"ד, מפרק

סמדר שיווק ישיר תשומות חקלאיות בע"מ
)ח"פ 51-231004-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח בירן שבתאי, מרח' 
צה"ל 6, בניין סולל ובונה, חדר 225, ת"ד 444, אשקלון, טל' -08

6750119, פקס' 077-2010200, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בירן שבתאי, רו"ח, מפרק

מנורה ייצור נורות )1985( בע"מ
)ח"פ 51-109536-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2009, התקבלה החלטה 
ת"ז  כדורי,  יהודה  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

074720913, מרח' העצמאות 55, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהודה כדורי, רו"ח, מפרק

ג.ד.כ ייעוץ והשקעות )2003( בע"מ
)ח"פ 51-338937-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי פסטר, מרח' 

ההסתדרות 11, גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרדכי פסטר, עו"ד, מפרק


