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צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

הוראות  תורחב תחולתן של  כי  לאמור  אני מצווה  קיבוציים, התשי"ז-11957,  לחוק הסכמים   25 סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
ההסכם הקיבוצי הכללי )7019/2009( מיום ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009( שבין לשכת המסחר תל אביב לבין הסתדרות העובדים 

הכללית החדשה, הסתדרות המעו"ף, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בענף.

תוספת 

רחבות המו ראות  ההו

מס' הסעיף
בהסכם

2.      הגדרות 

בצו זה תינתן למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:   

"מעסיק" - כל רשת שיווק מזון כהגדרתה להלן;  

"רשת שיווק מזון" - כל אחת מאלה:  

רשת  המפעילה לפחות 2 חנויות לממכר מזון )כסניפים עצמאיים או כזכיינים( לרבות מוצרי צריכה אחרים כרשת   .1
ארצית או אזורית; 

חנות לממכר מזון )כסניף עצמאי או כזכיין( לרבות מוצרי צריכה אחרים ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר;  .2

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  

"עובד" - כל עובד המועסק על ידי רשת שיווק מזון באופן ישיר אלא אם כן נקבע שהצו אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 3 לצו;   

"עובד בשכר" - עובד על בסיס שעות או יום או בשכר קבלני;  

"עובד במשכורת" - עובד על בסיס חודשי;  

"שכר", "משכורת" - השכר המשולם לעובד בעבור שעות העבודה הרגילות כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-  
1951, ובהתאם לחלקיות המשרה במקום העבודה;

"שכר פנסיוני" - כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים כמוגדר בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ובתקנות   
פיצויי פיטורין )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(, התשכ"ד-1964;

"שנת עבודה" - שנת עבודה נטו, לא כולל תקופות חל"ת, אם אושרו כאלה לעובד;  

"מנוחה שבועית" - על פי חוק שעות עבודה ומנוחה;  

"עבודת לילה" - עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 - 6:00;  

"קופת גמל" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005.  

תחולה  .3

צו זה יחול  על כל העובדים המועסקים ברשתות לשיווק מזון, למעט עובדים המועסקים בחוזים אישיים ובכפוף לאמור   3.1 
להלן; לעניין צו זה,  "עובדים המועסקים בחוזים אישיים" - עובדים בדרגת מנהל סניף ומעלה. 

הוראות סעיף 6.12 לצו זה לעניין ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים לא יחולו על עובדים המבוטחים או שחייבים להיות   3.2 
קיבוציים  לרבות, הסכמים  העבודה,  במקום  החלים  מיוחדים  קיבוציים  להסכמים  בהתאם  פנסיוני  בביטוח  מבוטחים 

מיוחדים המאמצים הסכמים קיבוציים כלליים.

לצורך חישוב זכויות עובד התלויות בוותק על פי צו זה, ייחשב ותק העובד מתחילת העסקת העובד אצל אותו מעסיק או   3.3 
באותו מקום עבודה ולא ממועד תחילת צו זה; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על עובדים שזכויותיהם כאמור מוסדרות 

בהסכמים קיבוציים החלים במקום העבודה. 

הוראות כלליות   .5

עובד יועסק בסוג עבודה, שעות עבודה, מקום עבודה והיקף עבודה בהתאם לצורכי המעסיק.    5.1

השכר ישולם לעובדים במועד הקבוע בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.  5.2

המעסיק ינכה ממשכורתו של העובד את כל הניכויים המתחייבים על פי כל דין  וצו זה, ויעבירם במועד לגורם שבעבורו   5.3
נוכו.

המעסיק ימציא לעובד מדי חודש, ולא יאוחר מיום תשלום השכר, תלוש שכר שיכלול פירוט מלא של רכיבי השכר והניכויים.  5.4

שכר העובד יעודכן בשיעורי תוספת היוקר הקבועים ו/או שייקבעו מעת לעת בהסכם הקיבוצי הכללי שבין הסתדרות   5.5
העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים החל במועד הקבוע ועל פי תוספות שכר שישולמו 

לכלל העובדים במשק מכוח צווי הרחבה.

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.
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שכר עובד לא יפחת מהשכר הקבוע בחוק שכר מינימום, וכפי שיתעדכן מעת לעת.  5.6

העובד המתקבל לעבודה אצל המעסיק יהיה חייב לעבור עד לא יאוחר מתום שלושה חודשים מתחילת עבודתו אצל   5.7
המעסיק בדיקות רפואיות אצל רופא תעסוקתי המאשרות את העסקתו אצל המעסיק בתפקיד שאליו הוא מיועד, וזאת 

כתנאי להמשך העסקתו אצל המעסיק. 

אסור לעובד לבקש או לקבל מתנה בכסף או בשווה כסף או בצורה אחרת, מכל לקוח, אדם או חברה הקשורים עמו בקשרי   5.8
עבודה, אלא בהסכמת המעסיק.

על העובד להימנע מלהשתמש בציוד, רכוש וחומרים השייכים למקום העבודה לצרכיו הפרטיים בלא הסכמה מראש   5.9
של המעסיק.

ובאחריות  עבודתו  כושר  במלוא  יכולתו,  בכל  בנאמנות,  עליו  הממונים  הוראות  לפי  תפקידו  את  למלא  העובד  על   5.10
מלאה.

על העובד לדייק לבוא לעבודה בשעה הקבועה, ולא להפסיקה לפני השעה המיועדת לכך, כמו כן אסור עליו להיעדר   5.11
בלא הסכמת הממונים עליו.

אסור לעובד לעשות מעשה בזדון שיכול לגרום נזק למעסיקו או למקום עבודתו, כגון עיסוק אשר יכול להתחרות בעסק,   5.12
גניבה, חבלה, קבלת שלמונים ו/או טובות הנאה מלקוחות וספקי המעסיק.

המעסיק רשאי להעביר עובד מתפקידו לתפקיד מתאים אחר בהתאם לצורך, לרבות, ניוד לסניף אחר, תוך התאמת תנאיו   5.13
לתפקיד שאליו הועבר, ובלי לפגוע בשכרו.

המעסיק ינקוט את כל האמצעים הסבירים לשם קיום תנאי עבודה פיזיים נוחים ותנאי בטיחות לשמירה על בריאות   5.14
העובד.

העובד חייב לשמור על סודות מקום העבודה, ואסור לו לגלותם, במישרין או בעקיפין.  5.15

לא יוציא עובד משטח העבודה מסמכים ו/או מוצרים השייכים למקום העבודה, אלא במסגרת תפקידו וברשות הממונים   5.16
עליו.

תנאי עבודה   .6

תנאי העבודה המפורטים בצו מתייחסים לעובדים המועסקים במשרה מלאה. עובדים המועסקים במשרה חלקית יהיו זכאים   
לתנאי העבודה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

שעות עבודה  6.1

יום עבודה יהיה כקבוע בחוק.  6.1.1

בערבי חג יום העבודה יהיה בן 6 שעות למעט בערב יום כיפור שיהיה בן 5 שעות.  6.1.2

בחול המועד  יום העבודה יהיה כדלקמן:  6.1.3

סוכות - כקבוע בחוק, למעט יומיים שבהם יום העבודה יהיה בן 7 שעות.  6.1.3.1

פסח - כקבוע בחוק, למעט יומיים שבהם יום העבודה יהיה בן 6 שעות.  6.1.3.2

בחנוכה  יום עבודה אחד יהיה בן 4 שעות ובפורים יום עבודה אחד יהיה בן 7 שעות.  6.1.4

שבוע העבודה בסניפי המעסיק יהיה בן 6 ימים.   6.1.5

שבוע עבודה לעובד יהיה בן 43 שעות למשרה מלאה.  6.1.6

במקרה שצורכי העבודה מחייבים עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, ובהתאם לאישור הממונה הישיר,   6.1.7
יהיה העובד זכאי  לגמול בעבור עבודה בשעות נוספות או גמול מנוחה שבועית, על פי הוראות חוק שעות עבודה 

ומנוחה, התשי"א-1951.

חופשת מחלה  6.2

כל עובד יהיה זכאי לדמי מחלה על פי תקופת הצבירה כדלקמן:  6.2.1

בעבור שלוש השנים  הראשונות לעבודת העובד - תקופה מצטברת של 1.5 יום  לכל חודש עבודה מלא.  6.2.1.1

בעבור השנה הרביעית ואילך תקופה מצטברת של יומיים לכל חודש עבודה מלא.  6.2.1.2

תקופת הצבירה המקסימלית לא תעלה על 480 ימים.  6.2.2

שהותקנו  והתקנות  התשל"ו-1976,  מחלה,  דמי  לחוק  בהתאם  יהיה  המחלה  ימי  בעבור  המחלה  דמי  תשלום   6.2.3
מכוחו.

ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון.  6.2.4

כל עובד הנעדר מהעבודה עקב מחלה ימסור למעסיק הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיומיים מתחילת   6.2.5
המחלה.

לצורך קבלת דמי מחלה, על העובד להמציא למעסיק תעודה רפואית על מחלתו מקופת חולים או מרופא אחר   6.2.6
המוסכם על המעסיק ועל העובד.
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חופשה שנתית    6.3

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום על פי ויתקו בעבודה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה.   

מספר ימי החופשה שהעובדים יהיו זכאים להם הוא כמפורט בטבלה להלן:  6.3.1

תקופת עבודה בשנים
 בשבוע עבודה בן

6 ימים

12בעד השנה הראשונה והשניה

13בעד השנה השלישית

14בעד השנה הרביעית והחמישית

16בעד השנה השישית

18בעד  השנה השביעית

20בעד השנה השמינית

22בעד השנה התשיעית

24בעד השנה העשירית

25בעד השנה האחת עשרה ואילך

הימים שבטבלה לעיל נקובים בימי עבודה נטו.  6.3.2

מחלה,  כדין  יהיה  דינם  אלא  החופשה,  במכסת  ייכללו  לא  המחלה  ימי  חופשתו,  בזמן  יחלה  שהעובד  במקרה   6.3.3
בהתאם לאמור בסעיף 6.2 לצו זה.

מועדי החופשה ייקבעו בהתאם לקבוע בחוק.  6.3.4

צבירת חופשה - עובד יהיה זכאי לצבור חופשה שנתית על פי הוראות חוק חופשה שנתית.  לא ניצל העובד את   6.3.5
ימי החופשה שלו, ימי החופשה שצבר מעבר לצבירה המותרת על פי חוק יימחקו. 

חופשת חג  6.4

נוסף על חופשתם השנתית, יהיו העובדים חופשיים מעבודה בימי חג ובמועדים האלה וישולם להם שכרם כאילו   6.4.1
עבדו:

ראש השנה - 2 ימים  

יום כיפור - 1 יום  

סוכות ושמיני עצרת - 2 ימים  

פסח - 2 ימים  

שבועות - 1 יום  

יום העצמאות - 1 יום  

עובד שאינו יהודי זכאי להיעדר בתשלום בימי חגו או בימי החג היהודיים; אם בחר להיות בחופשה בתשלום   6.4.2
בחגי דתו, לא יהיה זכאי לשכר בעבור היעדרותו בימי החג היהודים. החגים היהודים ייזקפו על חשבון חופשתו 

השנתית או ינוכו משכרו, בהתאם לבקשתו.

עובד שעבד בחגו יהיה זכאי לתוספת תשלום בשיעור של 60% משכרו הרגיל בגין כל  שעת עבודה שיעבוד בחג,   6.4.3
ובכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה. 

מובהר בזאת כי התשלום בעבור ימי החג לא ישולם לעובד בשכר אם החג חל בשבת.  6.4.4

נוסף על ימי החג עובד יהיה זכאי ליום בחירה אחד, החל מהשנה הרביעית לעבודתו, מתוך המועדים האלה: אחד   6.4.5
במאי, תשעה באב.

יום  מונהג  ופורים, שבהם  חנוכה  המועד,  חול  ימי  חג,  בערבי  שיועסק  עובד  לעבודתו,  הרביעית  מהשנה  החל   6.4.6
עבודה מקוצר כאמור בסעיפים  6.1.2 -6.1.4,  יהיה זכאי לתשלום בגין יום עבודה מלא בהתאם למשרתו.

חופשה מיוחדת  6.5

עובד לאחר שלושה חודשי עבודה זכאי להיעדר מעבודתו בתשלום, נוסף על ימי החופשה הרגילים, ביום נישואיו,   6.5.1
וביום ברית המילה של בנו )להלן - ימי שמחה(, ובלבד שאלמלא ההיעדרות היה העובד מועסק באותו יום. 

בקשה למתן חופשה בימי שמחה תומצא למעסיק זמן סביר לפני האירוע ובמידת האפשר לא פחות מיומיים לפני   6.5.2
האירוע.

כל עובד השרוי באבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה )הורה, אח/ות, בן/ת הזוג או ילד(, זכאי להיעדר   6.5.3
מעבודתו לפי דיני דתו. בימי ההיעדרות כאמור, יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו בעבור ימי העבודה שנעדר 

בהם אך לא יותר מ–7 ימים קלנדריים; ימים אלה יבואו נוסף על ימי החופשה הרגילים.
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הוצאות נסיעה  6.6

המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה, וזאת בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים שייחתמו   
מפעם לפעם בין לשכת התיאום לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

דמי הבראה   6.7

עובד שהשלים שנת עבודה מלאה, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה בעבור השנה שחלפה, כמפורט להלן:   6.7.1

בעד השנים ימי הבראה

6 ראשונה ושניה

7 שלישית ורביעית

8 חמישית עד עשירית

9 שנה 11 עד  שנה 15

11 שנה 16 עד שנה 20

12 שנה 12 עד שנה 24

13 שנה 25 ואילך

על תשלום דמי ההבראה יחולו הכללים והתנאים שבצו הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין   6.7.2
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה כפי שיתעדכן מעת לעת.

שי לחג  6.8

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג.  

תוספת ותק   6.9

החל מהשנה הרביעית עובד יהיה זכאי לתוספת ותק של 1% לשנה על שכרו  ועד תקרה של 35 שנות ותק. תוספת הוותק   
תחושב על בסיס המשכורת של העובד, בשיטת ריבית דריבית.

ביגוד   6.10

עובד החל בשנה הרביעית לעבודתו, יקבל תשלום ביגוד, אחת לשנה, במועד התשלום כפי שיקבע המעסיק,   6.10.1
בסכומים האלה:

    שנת עבודה
תשלום ביגוד 

בשקלים חדשים

450 שנה רביעית

675 שנה חמישית

900שנה שישית ואילך

6.10.2  זכאות לתשלום ביגוד היא אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום. 
חלק התקופה  בעבור  ביגוד  זכאי העובד לתשלום  יהיה  לא  עבודתו,  סיום  עם  לעובד  בגמר החשבון שייערך   6.10.3

שלאחר מועד התשלום האחרון של תשלום ביגוד ועד למועד סיום עבודתו.

משכורת 13    .6.11

החל מהשנה הרביעית לעבודתו יקבל כל עובד משכורת 13 בגובה משכורת אחת של העובד וזאת בשני שיעורים   6.11.1
שווים אשר ישולמו בשני מועדים במהלך השנה.

זכאות למשכורת 13 היא אך ורק לעובד שעובד בפועל במועד התשלום.   6.11.2

בגמר החשבון שייערך לעובד עם סיום עבודתו, לא יהיה זכאי העובד לחלק יחסי של משכורת 13 בעבור חלק   6.11.3
התקופה שלאחר מועד התשלום האחרון של משכורת 13 ועד למועד סיום עבודתו. 

ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים  .6.12

כל עובד  לאחר תום שישה חודשי עבודה, ומאותה עת ואילך, יבוטח בביטוח פנסיוני, הכולל כיסוי למקרה מוות   6.12.1
ונכות, בקופת גמל שקיבלה את אישור משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון  )להלן - ביטוח פנסיוני(.

למרות האמור בסעיף 6.12.1 לעיל, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי   6.12.2
לביצוע הפרשות החל ביום הראשון לעבודתו. 

הפרשות המעסיק והעובד לביטוח הפנסיוני יחושבו על בסיס השכר הפנסיוני של העובד והן יהיו בשיעורים   6.12.3
כדלקמן:

המעסיק יפריש לביטוח הפנסיוני מדי חודש בחודשו 12% מהשכר הפנסיוני של העובד לצורך ביטוחו )6% על   6.12.4
חשבון תגמולים, 6% על חשבון פיצויים(.
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במקביל, ינכה המעסיק 5.5% מהשכר הפנסיוני של העובד בעבור תגמולים, על חשבון העובד, ויעבירם לקופת   6.12.5
הגמל לצורך ביטוחו.

הפרשות המעסיק לפיצויים לפי סעיף זה, יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים לעובד או לשאריו על פי סעיף   6.12.6
נעשתה  והשיעורים שבגינם  הרכיבים, התקופות  בגין השכר,  וזאת  פיטורים, התשכ"ג-1963,  פיצויי  לחוק   14

ההפרשה בלבד.   

הסתיימה עבודתו של העובד בנסיבות המזכות אותו על פי דין בפיצויי פיטורים, יהיה זכאי לקבל מהמעסיק,   6.12.7
מעבר לשחרור מלוא הכספים שנצברו לזכותו בקופת הגמל, השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 28% משכרו 

הפנסיוני האחרון והכל בהתאם להוראות החוק.

פיצויי  לתשלום  המעסיק  חובת  את  ימצו  כאמור,  הפיטורים  פיצויי  והשלמת  הגמל  מקופת  הכספים  שחרור   6.12.8
פיטורים. 

ו–17 לחוק פיצויי   16 זכותו לפיצויי פיטורים על פי סעיפים  ונשללה ממנו בפסק דין  סיים עובד את עבודתו   6.12.9
פיטורים, לא יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שהופקדו ונצברו בעבורו בקופת הגמל  והמעסיק יהיה זכאי 

לקבל חזרה את כספי הפיצויים שנשללו מהעובד, כאמור. 

6.12.10 התפטר עובד מעבודתו,  יהיה זכאי לשחרור כספי הפיצויים שנצברו בעבורו בקופת הגמל )בכפוף לאמור בסעיף 
6.12.9 לעיל( ולא יהיה זכאי בשום מקרה להשלמת 28% מפיצויי הפיטורים.

קרן השתלמות   6.13

המעסיק יפריש בעבור עובד הפרשות לקרן השתלמות בכפוף לאמור  להלן.   6.13.1

לאחר שישלים עובד שלוש שנות עבודה מלאות, יפריש המעסיק לזכותו של העובד מדי חודש לקרן השתלמות   6.13.2
וינכה ממשכורתו של העובד בעבור הקרן את השיעורים האלה:

חודשי עבודה
שיעורי הפרשות

חלק מעסיקחלק עובד
48 - 372.5%2.5%

60 - 492.5%5.5%

612.5%7.5% ואילך

כל עובד המסיים את עבודתו יהיה זכאי לשחרור כל הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות.  6.13.3

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 107―3(  

                                                                               בנימין בן אליעזר
             שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי רשויות מקומיות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-1975

החוק(,   - )להלן  וכהונתם(, התשל"ה-11975  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק  28)א(,  לסעיף  בהתאם 
בטור  להלן  מפורטות  ששמותיהן  המקומיות  מהרשויות  אחת  כל  של  המועצה  מליאת  בישיבות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשס"ט  בחשוון  י"ג  ביום  שנערכו  המקומיות  לרשויות  הבחירות  לאחר  ב',  בטור  לצדן  המפורטים  בתאריכים  שהתקיימו   א', 
)11 בנובמבר 2008(, נבחרו האנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ג' לסגנים ממלאי מקום ראש הרשות המקומית לפי סעיף 14 

לחוק, והאנשים ששמותיהם נקובים לצדם בטור ד' נבחרו לסגני ראש הרשות המקומית לפי סעיף 15 לחוק:

          טור א'
שם הרשות המקומית

טור ב'
תאריך הישיבה

טור ג'
סגן ממלא מקום

ראש הרשות המקומית
 טור ד'

סגן ראש הרשות המקומית

ט' באייר התשס"טבנימינה גבעת-עדה
)3 במאי 2009(

בנימין עבו

י' בתמוז התשס"טקרית עקרון
)2 ביולי 2009(

דוד בצלאלאשר עוקבי
אברהם בנא

י"ז בטבת התש"ע )3 בינואר 2010(

)חמ 3-743(  
                                                                             גבריאל מימון

                                                                                                 המנהל הכללי של משרד הפנים
 
__________

1 ס"ח התשל"ה, עמ' 211.
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מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, אני מחדש3 בזה את מינויה של ועדת אתיקה כמפורט להלן:

                      ד'                     ג'            ב'              א'

       יושבי ראש
ברשימת שר המשפטים

  רופאים מומחים
  )שם - ומומחיות(

פסיכולוגים ועובדים 
נציגי ציבור ואנשי דתסוציאלים

המרכז לבריאות הנפש "שלוותה"

עורך הדין דורון דינאי, 
ת"ז 53666269, וממלאת 

מקומו, השופטת 
 בדימוס שרה פריש,

ת"ז 7769250

פרופ' שמואל פניג, ת"ז 50500784 
- פסיכיאטריה, וממלא מקומו, ד"ר 

שלמה מנדלוביץ, ת"ז 59104760 
- פסיכיאטריה

אסתי הירשפלד, ת"ז 5320437 
- עובדת סוציאלית, וממלאת 

מקומה, מיכל ביבי, ת"ז 
53418612 - פסיכולוגית

אליעזר פויירשטין, ת"ז 
68296763

ד"ר חוזה גובז'נסקי, ת"ז 15383185 - 
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר

תוקף המינוי לארבע שנים.

ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(
)חמ 2753―3(  

                                                                              איתן חי-עם
                                                                                               המנהל הכללי של משרד הבריאות

__________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 3802.

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, אני מחדש3 בזה את מינויה של ועדת אתיקה כמפורט להלן:

                      ד'                     ג'            ב'              א'

       יושבי ראש
ברשימת שר המשפטים

  רופאים מומחים
  )שם ― ומומחיות(

פסיכולוגים ועובדים 
נציגי ציבור ואנשי דתסוציאלים

שירותי בריאות כללית - ועדה ארצית למחוזות בקהילה

עורך הדין יצחק לוי, ת"ז 
50027968, וממלאת מקומו, 

 עורכת הדין שושנה גלס,
ת"ז 72501844

פרופ' יעקב הרט, ת"ז 8153645 
- מינהל רפואי, וממלא מקומו, 

פרופ' זאב גרוסוסר, ת"ז 5043930 
- רפואה פיסיקלית ושיקום

שולי שי )אביגדור(, ת"ז 933428 
- עובדת סוציאלית, וממלאת 

מקומה, חני שליט, ת"ז 4004776 
- עובדת סוציאלית

הרב מנחם רוזנברג, ת"ז 
3066503, וממלא מקומו הרב 

יעקב רוז'ה, ת"ז 1473941

 ד"ר ניקי ליברמן, ת"ז 68250190
 - רפואת משפחה, וממלא מקומו,

 ד"ר גיורא וורבר,  ת"ז 65598385
- רפואת משפחה

__________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 5014.
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תוקף המינוי לארבע שנים.

כ"ז בטבת התש"ע )13 בינואר 2010(
)חמ 2753―3(  

                                                                              איתן חי-עם
                                                                                               המנהל הכללי של משרד הבריאות

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה(, התשנ"ז-21997, אני ממנה בזה ועדת אתיקה כמפורט להלן:

                     ד'                   ג'            ב'              א'

       יושבי ראש
ברשימת שר המשפטים

  רופאים מומחים
  )שם ― ומומחיות(

פסיכולוגים ועובדים 
נציגי ציבור ואנשי דתסוציאלים

המרכז לבריאות הנפש "גהה"

השופט אורי שטרוזמן, 
ת"ז 8225419, וממלא 

מקומו, עורך הדין יוסי 
גרין, ת"ז 4381570

פרופ' חגי חרמש, ת"ז 39900990 - 
פסיכיאטר מבוגרים, וממלא מקומו, 

פרופ' חנן מוניץ, ת"ז 3801255 
- פסיכיאטריה

ד"ר שרה שפריצר, ת"ז 41934472 
- פסיכיאטרית ילדים

מיכל פרנץ, ת"ז 55709331 - 
פסיכולוגית, וממלאת מקומה, 
ד"ר ריקי פינצי, ת"ז 2053866 

- עובדת סוציאלית

 הרב אברהם ברוידא
 ת"ז 54608047

תוקף המינוי לארבע שנים.

ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(
)חמ 2753―3(  

                                                                              איתן חי-עם
                                                                                               המנהל הכללי של משרד הבריאות

__________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ט בטבת התש"ע )5 בינואר 2010(, החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

סייפן סעד )99( בע"מ7955

תוסף קומפאונדס בע"מ

אי–תחרות

הודעה מוקדמת על כניסה לפעילות מתחרה

ייצור ופיתוח יריעות

שרינק פוליאוליפין

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7955, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

 

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(, החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ7975

Atlasjet Airlines

שיתוף פעולה בשיווק כרטיסי 
טיסה

טיסות סדירות בקו ת"א-איסטנבול

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7975, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(, החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירות    מהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

7999Microsoft Online Inc.

נענע 10 בע"מ

שיתוף פעולה במכירות

אי–תחרות

בלעדיות

הגבלות על עיצוב ותוכן פרסום

 תוכן, שירותים
ויישומים מקוונים

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7999, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ט"ז בשבט התש"ע )31 בינואר 2010(, החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

רפאל מערכות לחימה 8002
מתקדמות בע"מ

סוניקלינקס בע"מ

עיבוד אותותתניית אי–תחרות

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 8002, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ' בחשוון התשס"ט )18 בנובמבר 2008(, החלטתי לפטור בתנאים את הצדדים להסדר 

מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

בנק לאומי לישראל בע"מ7402

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

בנק המזרחי-טפחות בע"מ

הפעלת מאגר נתוניםמיזם משותף
ממוכן לניהול

סיכונים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ7402

בנק איגוד לישראל בע"מ

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

יובנק - לשעבר בנק אינווסטק )ישראל( בע"מ

ד"ר מעיינה ויסמן

הדג'-טק הנדסת מימון בע"מ

רויטרס ישראל בע"מ

הפטור ניתן בתנאים, שהעיקריים בהם - מניעת העברת מידע בין הבנקים ומתן גישה שוויונית לכל דורש.

הפטור ניתן לתקופה של ארבע שנים.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7402, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)19 בינואר 2009(, החלטתי לפטור בתנאים את הצדדים להסדר  ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ג בטבת התשס"ט  לפטורים 

מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמס'

איגוד חברות הביטוח בישראל7426

חברות הביטוח

מדינת ישראל

שירותי בריאות כללית

בתי החולים הציבוריים

 קביעת מחיר והקמת מערך
בקרה משותף

הניתנים  רפואיים  שירותים 
בבתי  דרכים  תאונות  לנפגעי 

החולים

הפטור ניתן בתנאים שעיקרם מניעת העברת מידע תחרותי בין הצדדים ומתן גישה שוויונית לכל דורש.

הפטור ניתן לתקופה של שלוש שנים או שנה אחת בלבד, אם הצדדים לא יגיעו להסכמה במהלך השנה הראשונה.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7426, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
2010(, החלטתי לפטור בתנאים את הצדדים להסדר  )2 בפברואר  י"ח בשבט התש"ע  כי ביום  ולמיזוגים, אני מודיעה  לפטורים 

מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

דקלה חברה לביטוח בע"מ7855

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ

ביטוח בריאות קבוצתי ביטוח משותף
למשרתי צבא הקבע

פטור זה ניתן בתנאים שעיקרם הוראות שמטרתן למנוע שיתוף פעולה והעברת מידע בין חברות הביטוח בהפעלת הביטוח 
המשותף, בין השאר על ידי ניהול החשבון המשותף באמצעות רואה חשבון בלתי מעוניין. כמו כן נדרשו החברות להעביר לבעלי 

הפוליסה מידע ביטוחי מפורט שייאסף במהלך הפעלת הפוליסה, כדי להבטיח את יכולתם לצאת במכרז נוסף בסוף התקופה.

תוקפו של הפטור מוגבל לארבע שנים או שלוש שנים מיום חתימת ההסכם, המוקדם מביניהם.

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7855, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ט בשבט התש"ע )3 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(, החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל 

את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

סידרכישה בבלעדיותנגב מינרלים תעשייתים בע"מ7686

רותם אמפרט נגב בע"מ וחברות 
הנשלטות על ידי כימיקלים לישראל 

בע"מ, במישרין או בעקיפין

תוקפו של הפטור עד יום כ"ז בטבת התשע"ה )18 בינואר 2015(.

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7686, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

הוועדה  עם  התייעצות  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התשמ"ח-11988  העסקיים,  ההגבלים  לחוק   14 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כ"ג בכסלו  2010(, החלטתי להאריך את הפטור מיום  בינואר   14( ביום כ"ח בטבת התש"ע  כי  ולמיזוגים, אני מודיעה  לפטורים 
התשס"ח )3 בדצמבר 2007(2, שניתן לצדדים להסדר ואשר פוטר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שפרטיו כלהלן:

הנכס/השירותמהות הכבילה    שמות הצדדים להסדרמס'

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ7130

חברות מנהלות של קופות גמל

הסכמי הפצה בין קופות הגמל לבין 
הבנקים המפיצים אותן

קופות גמל

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או 
במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( לחוק, נתונה החלטה זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או 
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' 7130, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 
בשעות העבודה הרגילות.

י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010(
)חמ 3-41(  

                                                                          רונית קן
                                                                                                 הממונה על הגבלים עסקיים

__________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 1315.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, 
או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם 
החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית כאמור על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים 

ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות גושהמקום

27-24, 30, 31, 113, 116, 117, 10713טירת הכרמל
124 ,122 ,120

131 ,126 ,93 ,40 ,322/20/25

 אור עקיבא,
שכ' אורות

10628
10629
10632

-
-
-

9
9
3

2/28/19

 )1( 375/32/22, 40, 41, 44, 52083697בית שמש

11230104נשר

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון, וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

כ"ו בטבת התש"ע )12 בינואר 2010(
)חמ 3-74(  

                                                                              סימונה טסטה
                                   סגנית מנהלת אגף הפרוגרמות

                                        משרד הבינוי והשיכון
__________

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התשנ"ד, עמ' 147; התשנ"ט, עמ' 93; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, אני מאשרת כי בניינים שהוקמו 
בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה, או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995(, 
או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-21965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם 
הם  בתשריט,  כחול  בצבע  המתוחמים  להלן  המפורטים  המקרקעין  על   )2000 בדצמבר   31( התשס"א  בטבת  ה'  יום  לפני  החלה 

שיכונים ציבוריים:

מס' תכניתחלקי חלקותחלקות גושהמקום

240715425/35/36קרית מלאכי

582/26/10, 1015291בנימינה

3283/15/14, 3641368נס ציונה

3636259 ,91 ,36 ,44 ,33 ,24 ,22 ,20 ,10 ,8
264 ,261 ,73 ,54 ,53

3019344ירושלים

30053104

74, 134-94, 151-139, 21107174מורשת

40047154אילת

6558248הרצליה

15040192טבריה

11038131קרית אתא

5, 58299רמלה

56135

59164

4346279 ,267 ,266

437459

56191

47775

15, 7655125רעננה

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון, וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

כ"ג בשבט התש"ע )7 בפברואר 2010(
)חמ 3-74(  

                                                                              אילת אלקרט
                                   מרכזת רישום

                                        מינהל מקרקעי ישראל
__________

1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52.

2  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

לסמן  ההיתרים  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  13)ג(  לתקנה  בהתאם 
מצרכים בתו–תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-21953:

_______________

1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2   ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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תאריך מתן 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרמס' ההיתרההיתר

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי אלקטרו חנן בע"מ17.6.200945696
מעטה מתכתי-טובלני

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי 17.6.200945709
מעטה מתכתי-לא טובלני

17.6.200947969A.S. CIMENTO SANAYI
TICARET A.S. - טורקיה

צמנט: צמנט רגיל

חברת יעקבי ברזל בע"מ - אתר באר 17.6.200946289
טוביה

פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות

סולמות מונחים, טיפוסים, מידות פונציונליותחמוי ציון: ניהול פרוייקטים בע"מ17.6.200944593

סולמות: דרישות, בדיקות וסימון17.6.200948221

17.6.200944514 YAZICI DEMIR CELIK SANAYI
VE TURIZM TIC - Turkey

פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי י.ל. שיא בע"מ17.6.200945710
מעטה מתכתי-לא טובלני

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי 17.6.200945711
מעטה מתכתי-טובלני

מערכות סולריות לחימום מים:  קולטים שטוחיםכרומגן17.6.200948264

בבניינים: מהלווס פלסטיק 17.6.200948240 ותקשורת  חשמל  למיתקני  פלסטיק  מובלי 
מובלים כפיפים

בבניינים: 17.6.200948241 ותקשורת  חשמל  למיתקני  פלסטיק  מובלי 
מובלים  שאינם כפיפים

מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליותמשה שאלתיאל בע"מ17.6.200945642

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי סייטק גופי חימום 1991 בע"מ 17.6.200943718
מעטה מתכתי-לא טובלני

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי 17.6.200943719
מעטה מתכתי-טובלני

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי סשה תעשיות חימום חשמלי בע"מ17.6.200945713
מעטה מתכתי-לא טובלני

גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי 17.6.200945714
מעטה מתכתי-טובלני

17.6.200948379 FAGOR BRANDT SAS PACTORY
OF VENDOME - France

מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול 
ולצלייה

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה SPIRIT תדיראן מוצרי צריכה בע"מ17.6.200943773
IN

17.6.200948275 SUPER מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה
WIND

17.6.200948283TADIRAN מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

17.6.200941856JIANGSU GUOQIANG ZINC-
PLATING IND CO.LTD - סין                

צינורות פלדה בלא תפר

בבניינים: א.ב.מ. תעשיות פלסטיקה )1989( בע"מ14.7.200947244 ותקשורת  חשמל  למיתקני  פלסטיק  מובלי 
מובלים קשיחים

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים אקסטל בע"מ14.7.200946033
מוגמרים
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תאריך מתן 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרמס' ההיתרההיתר

התקני ריסון לילדים ברכב מנועיביגו בייבי בע"מ14.7.200944761

רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים - תריסי גלילהדנטק פלסט בע"מ14.7.200946140

של טליתמכר )2005( בע"מ14.7.200950104 לאזורים  בקרה  לתאי  ומכסים  ניקוז  לפתחי  מכסים 
טיפוס,  בדיקות  תכן,  דרישות   - רגל  והולכי  רכב  כלי 

סימון, בקרת איכות

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן מצרפלס תעשיות בע"מ14.7.200946960
להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים משה שאלתיאל בע"מ14.7.200946662
לתאורת  והמיועדים  ישר  בזרם  המוזנים  אלקטרוניים 

חירום

צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימינירלט בע"מ14.7.200942738

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ–1 קבוצת לב אופיר בע"מ מפעל נתניה14.7.200946744
ק"ו )UM=1.2( עד 30 ק"ו )36 ק"ו UM( כבלים למתח נקוב 

)UM=(  ו–3 ק"ו )3.6 ק"וUM=1.2( של 1 ק"ו

עד 14.7.200946745 נומינלי  למתח  מבודדים  ומוליכים  פתילים  כבלים, 
1,000 וולט: מוליכים מבודדים בפוליוויניל-כלורי )כינוי 

"ט"(

עד 14.7.200946746 נומינלי  למתח  מבודדים  ומוליכים  פתילים  כבלים, 
כלורי   - בפוליוויניל  מבודדים  מוליכים  וולט:   1,000

)כינוי "ט גמיש"(

נומינלי 14.7.200948219 למתח  מבודדים  ומוליכים  פתילים  כבלים, 
מבודדים  שטוחים  או  עגולים  פתילים  וולט:   1,000 עד 

בפוליוויניל-כלורי עבה )כינוי "פטטכ"(

טכנית 14.7.200946776 פלסטיקה  מפעלי  פלסים, 
לחקלאות, תעשיה ובנין בע"מ

סדרה  גזיים:  דלקים  להספקת  טמונה  פוליאתילן  צנרת 
מטרית - דרישות

לבע"ח 14.7.200948754 מזון  תוספות  פרימה  קשת 
בע"מ

טיח: דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח

בלוקי בטון: בלוקי קיר-אגרגאט רגילבלוקי אלבנא )1966( בע"מ12.8.200942364

בלוקי בטון: בלוקי קיר- אגרגאט קל12.8.200949233

בלוקי בטון: בלוקי קיר- אגרגאט קל12.8.200949248

בטיחות אש בבניינים: מדפי אשמפזרי יעד תעשיות אלומיניום בע"מ12.8.200949240

ומרכיביהם העשויים פלסטיק, דוקרט אוורגרין אריזות בע"מ12.8.200949252 ומוצרים  חומרי פלסטיק 
הבאים במגע עם מזון ומשקאות

פרטיים א.ב. חידוש צמיגים בע"מ23.9.200944645 רכב  כלי  פנימטיים:  צמיגים  של  וחידוש  תיקון 
וגרוריהם

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים א.ש. כץ שיווק בע"מ23.9.200947395
לתאורת  והמיועדים  ישר  בזרם  המוזנים  אלקטרוניים 

חירום

אידיאל דודי שמש )מקבוצת דודומט( 23.9.200950600
בע"מ

מחממי מים חשמליים: מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי 
ובידוד תרמי

דומים: אלטרון בע"מ23.9.200948237 ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות למערכות הינע לדתות מוסכים נעות 

אנכית לשימוש בבית מגורים - ת"י 900.2.95

רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים - תריסי הזזהדנטק פלסט בע"מ23.9.200946141
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תאריך מתן 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרמס' ההיתרההיתר

צינורות מפוליוויניל כלורי קשיח )PVC-U( בעלי דופן חוליות אגש"ח בע"מ23.9.200947379
מבני לתיעול ולביוב תת–קרקעיים

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרוםמפרם בע"מ23.9.200947697

23.9.200945690 NIGBO XUANHUA ELECTRIC
CO. LTD - סין

דומים:  ולשימושים  ביתי  לשימוש  תקע  ובתי  תקעים 
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - 

דרישות כלליות

23.9.200946808 FOSHAN SHUNDE WEIDELI
LIGHTING CO.LTD - סין

מנורות: דרישות כלליות ובדיקות

מנורות: מנורות גומחה23.9.200950053

להובלת פלעד ח.י. תעשיות בע"מ23.9.200949921 קשיח  )פי-וי-סי(  כלורי  מפוליוויניל  צינורות 
מים בלחץ

מבודדים 23.9.200949922 ולמוליכים  לכבלים  ואבזריהם  מובלים 
להתקנות תת–קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלי 

PVC בעלי דופן מקשית ואבזריהם

מבודדים 23.9.200949924 ולמוליכים  לכבלים  ואבזריהם  מובלים 
להתקנות תת–קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלי 

פוליאתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם

צנרת מפוליוויניל כלורי קשחי )PVC-U( לתיעול ולביוב 23.9.200949925
תת–קרקעיים בלא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה

צמיתות 81 בע"מ - מפעלי מוזאיקה 23.9.200947313
ומינרלים

כימיקלים המיועדים לטיפול במים המיועדים לשתייה: 
סידן פחמתי )קלציום קרבונט(

של רומולד טכנולוגיות בע"מ23.9.200946936 לאזורים  בקרה  לתאי  ומכסים  ניקוז  לפתחי  מכסים 
טיפוס,  בדיקות  תכן,  דרישות   - רגל  והולכי  רכב  כלי 

סימון, בקרת איכות

מפעל 23.9.200941613  - בע"מ  ובנו  שפירא  רפי 
אשדוד

זכוכית  בבניינים:  לשימוש  שטוחה  זכוכית  לוחות 
בטיחות

23.9.200944552 SHANGYU INTAO ELECTRON
CO. LTD - סין

דומים:  ולשימושים  ביתי  לשימוש  תקע  ובתי  תקעים 
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - 

דרישות כלליות

ושיטות שעשועים וספורט בע"מ23.9.200949992 נוספות  בטיחות  דרישות  משחקים:  מיתקני 
בדיקה נוספות למסילות גלישה

דומים: אלקטרו חנן בע"מ25.10.200950516 ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים

25.10.2009506683 ZHEJIANG CHINT ELECRICS
CO.LTD - סין

הגנה  שילוב  בלא  )דלף(  שיורי  בזרם  הפועל  מגן  מפסק 
ולשימושים  ביתי  לשימוש  והמיועד  יתר,  זרם  מפני 

דומים: דרישות כלליות

טקסט טריד 25.10.200950667

 TEXT TRADING 20 )OTT( LTD
TQA ECOND HEAT

דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים

יורוטובי 25.10.200950643

EUROTUBI SPA - Turkey

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן 
להספת מים: התאמת המערכת לייעודה

שער 25.10.200948396 )מפעל   - בע"מ  כבלים  סינרג'י 
הנגב( חט' כבלי כוח

כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ–1 
כבלים   )UM = ק"ו   36( ק"ו   30 עד   )UM = ק"ו   1.2( ק"ו 

)UM = למתח נקוב מ–6 ק"ו )7.2 ק"ו
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דומים: עופר שערים אוטומטיים בע"מ25.10.200947225 ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, דלתות 

וחלונות שערים חשמליים - מחסומים אוטומטיים

25.10.200947899 TURK PRYSMIAN KABLO VE
SISTEMLERI A.S - Turkey

עד  נומינלי  למתח  מבודדים  ומוליכים  פתילים  כבלים, 
1,000 וולט: מתילים עגולים מבודדים בגומי עבה )כינוי 

"פגגכ"(

קדמני תעשיות בלוקים בע"מ מפעל 25.10.200950548
טמרה

בלוקי בטון: בלוקי קיר

25.10.200950547 - בע"מ  בלוקים  תעשיות  קדמני 
מפעל עבלין

בלוקי בטון: בלוקי קיר

25.10.200950681 )A.T.S( KIRBY, A. SCOTT
FETZER COMP. - USA

דומים:  ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי 

מים 

אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים פ.א תאורת חירום בע"מ25.10.200948464
לתאורת  והמיועדים  ישר  בזרם  המוזנים  אלקטרוניים 

חירום

דומים: תעשיות מתכת מולדת 25.10.200950537 ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים - תנור קורן

דומים: 25.10.200950538 ומכשירים  ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות 
דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים - מפזרי חום

בקרה: רומולד טכנולוגיות בע"מ18.11.200948658 לתאי  פוליאתילן  עשויות  טרומות  חוליות 
החוליות

דרישות שינדלר נחושתן מעליות בע"מ18.11.200950916  - ולהתקנה  לבנייה  בטיחות  דרישות  מעליות: 
יסוד

מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים דוראל דלתות מקבוצת דלויה בע"מ18.11.200943502
למשרדים ולעסקים - ייצור

ושיטות דשא עוז18.11.200947426 כלליות  בטיחות  דרישות  משחקים:  מיתקני 
בדיקה

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ18.11.200950919

SCOOLAIR -

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים. 

י"ב בטבת התש"ע )29 בדצמבר 2009(

)חמ 3-290(

              דורון טמיר

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי          

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

התקנים, לחוק  11)ב(  לסעיף  ובהתאם  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  14)ג(  לתקנה   בהתאם 
התשי"ג-21953 , אני מודיע כי בוטל תוקפם של ההיתרים, המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים נמחקו 

מרשימת ההיתרים:

_______________

1    ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2    ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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חלונות אלומיניום8380אורטל סופה בע"מ

בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר16755אחים סעידה בע"מ

איטל-קיבל

ITALCABLES SPA-BRESCIA

פלדה לדריכת בטון: גדילים21335

חלונות: חלונות אלומיניום9141אימפר חן )אלומיניום( בע"מ

מחיצות וחיפוי גבס: רכיבי שלד לא–נושא מפח פלדה26226איסכור מתכות ופלדות בע"מ

טיח גבס לשימוש פנימי: תערובת מוכנה מראש להשמה ממוכנת42178אירלנד פלס בע"מ

ורכב אחר 35806אליאנס חברה לצמיגים )1992( בע"מ נוסעים  רכב  רכב:  לכלי  פנאומטיים חדשים  צמיגים 
)FOOT PRINT( צמיגי נוסעים פרופיל מדרס הצמיג

חלונות אלומיניום16342אל-מור חן בע"מ

אוויר 38613אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ מזגני  פעולה  ודרישות  בטיחות  דרישות  אוויר:  מזגני 
ECC מפוצרלים קאסט

תנורי חשמל להסקת חדרים1992אלקטרו חנן בע"מ

תנורי חשמל לחימום חדרים41465

צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי18748אשקלית כמיפרוד בע"מ

צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי18749

בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר2155בלוק אמריקה בע"מ

בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר14128בלוק משהד החדיש )1994( בע"מ

בלוקי בטון: בלוקי קיר44047בלוק קדמני בע"מ - מפעל לייצור בלוקים

בלוקי בטון: בלוקי קיר46417בלוק קדמני בע"מ - עבלין

מכללי דלתות עץ: דלתות לבודות סובבות22450דלויה מרכז הבניה בע"מ

חומצה 35095דשנים וחומרים כימיים בע"מ לשתייה:  המיועדים  במים  לטיפול  כימיקלים 
פלואורוסיליצית )חומצה הקסא-פל ואורוסיליצית(

בלוקי קיר עשויים בטון9163האלונים - ייצור בלוקים בע"מ

זיהג'יאנג -

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO. LTD

יתר 39548 זרם  מפני  הגנה  שילוב  ללא  בזרם-דלף  הפועל  מגן  מפסק 
והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

אלומיניום  לתעשיות  ישראלית  חברה  טים 
בע"מ

פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים על בסיס צבע אבקה21810

לממירים 47525טכנולייט בע"מ - קונל מיוחדות  דרישות  לנורות:  ובקרה  הפעלה  אבזרי 
או  ישר  בזרם  המוזנים  להט  לנורות  מתח  מורידי  אלקטרוניים 

בזרם חילופים

טקסט טריד 

 TEXT TRADING 20 PTY LTD T/A
ECOND HEAT

תנורי חשמל לחימום חדרים45317

תריסים: רפפות מתכת לתריסים20659טרמו תריס בע"מ
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להתקנות2152יו.פ.פי אגש"ח בע"מ מבודדים  ולמוליכים  לכבלים  ואבזריהם   מובלים 
תת–קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת

צינורות מפוליוויניל כלורי קשיח לביוב ותיעול תת–קרקעי2153

מים 16592 להובלת  קשיח  )פי-וי-סי(  כלורי  מפוליוויניל  צינורות 
בלחץ

מבני 45492 דופן  בעלי   )PVC-U( קשיח  כלורי  מפוליוויניל  צינורות 
לתיעול ולביוב תת–קרקעיים

UPONOR GMBH - מים 20221יופונור להספקת  באלומיניום  מחוזק  מצולב  פוליאתילן  צינורות 
קרים וחמים: דרישות

EUROTUBI SPA מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת יורוטובי
מים: צינורות

בלוקי קיר עשויים בטון2343מוצרי אספלט ואבן בנגב בע"מ

למחממים 1627מור-חום דירתיים  אוגרים  )דודי שמש(:  סולריים  מים  מחממי 
תרמוסיפוניים

למחממים 19556 דירתיים  אוגרים  )דודי שמש(:  סולריים  מים  מחממי 
תרמוסיפוניים

מחממי מים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי19556

אלמנטים ומערות מבטון טרום2552מ.ל.ט מבנים בע"מ

לוחיות זיהוי לכלי רכב יצרן: 45318מ.מ.מ. הבוחנים )לשעבר מיילייט(

 EHA SCHILDER & WEERBETECHNIK HOFFMANN
GMBH

 מ.ר. חומרי בנין והובלות בע"מ 
)לשעבר: מיכאל רחמים(

בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר2575

מערכות צנרת פלסטיק-צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת 45659מצרפלס תעשיות בע"מ
מים: צינורות

NAIDEN KIROVB JSC - תקעים 39176ניידן קירוב דומים:  ולשימושים  ביתי  לשימוש  שקע  ובתי  תקעים 
ובתי שקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר דרישות כלליות

מוצרי בטון טרומים לריצוף1648נתיבי נוי בע"מ

מוצרי בטון טרומים לריצוף1649

אבני שפה טרומות מבטון1700

אבני שפה טרומות מבטון10112

חוקץ הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום42308סיבוס רימון - בניה מתועשת 

צינורות גלילים מבטון בלתי מזוין לביוב16995סלע חברה למוצרי בטון בע"מ

עפר  עבודות  בלוקים  ואחיו,  סעיד  עסלי 
וכבישים בע"מ

בלוקי קיר עשויים בטון בעלי בידוד תרמי משופר37981

פאטלק -

PATELEC CORDS AND CABLES

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי 41647
תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות

סוככים להגנה מפני קרינה על–סגולה )UV(23190פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ

דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי23893
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פירט פלסטיק

 FIRAT PLASTIC KAUCUK SAN VE TIC
A.S

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת 39426
מים: צינורות

צינורות פוליאתילן להעברת מים בלחץ266פלעד צנרת ותשתית בע"מ

מים 319 להובלת  קשיח  )פי-וי-סי(  כלורי  מפוליוויניל  צינורות 
בלחץ

להתקנות569 מבודדים  ולמוליכים  לכבלים  ואבזריהם   מובלים 
תת–קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת

להתקנות19289 מבודדים,  ולמוליכים  לכבלים  ואבזריהם   מובלים 
תת–קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלי פוליאתילן בעלי 

דופן מקשית ואבזריהם

ולביוב38221 לתיעול   )PVC-U( קשיח  כלורי  מפוליוויניל   צנרת 
תת–קרקעיים בלא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה

מבני 42660 דופן  בעלי   )PVC-U( קשיח  כלורי  מפוליוויניל  צינורות 
לתיעול ולביוב תת–קרקעיים

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן להספקת 45663
מים: צינורות

לתיעול 47026 מבני,  דופן  בעלי  בפלדה  מחוזק  מפוליאתילן  צינורות 
ולביוב תת–קרקעיים

ומעל 47709 בקרקע  טמונות  לחץ  למערכות  פלסטיק  צנרת  מערכות 
פוליאתילן:  ולביוב  לתיעול  כלליים,  לשימושים  למים  הקרקע, 

צינורות

מים 39543 מחממי  להפעלת  מדרגות,  חדרי  לתאורת  זמן  קוצבי 
חשמליים ומזגני אוויר

FOWERTECH INDUSTRIAL.CO.LTD

ללוחות 30146קינג בוקס בע"מ מיוחדות  דרישות  נמוך:  למתח  ובקרה  מיתוג  לוחות 
מיתוג ובקרה המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים לא 

מיומנים - לוחות חלוקה

קירבי -

)A.T.S( KIRBY, A. SCOTT FETZER COMP.

שואבי אבק חשמליים ומכשירי ניקוי שואבי מים18872

מובלים 46547ריטל אור בע"מ בבניינים  ותקשורת  חשמל  למיתקני  פלסטיק  מובלי 
כפיפים

אריחי רצפה מטרצו או מפלחי אבן1005רצף בהט

שטיחי טקסטיל: שטיחים מצויצים39577שטיחי קיסריה )97( בע"מ

קפה קלוי28599שטראוס עלית בע"מ - קפה קו
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ילקוט הפרסומים 6065, ח' באדר התש"ע, 22.2.2010 1972

המצרךמס' ההיתרהיצרן

 BEMKA KABLO VE ELEKTR8IK
MALZSANAYI II.LTD.STI

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי 43880
תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות

י"ב בטבת התש"ע )29 בדצמבר 2009(

)חמ 3-389(
                  דורון טמיר

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי         

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( ו–)8( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית לתכנון 
ולבניה של תשתיות לאומיות )להלן - הוועדה הארצית(, בישיבתה מס' 07/2009,  מיום ח' בחשוון התש"ע )26 באוקטובר 2009(, 
החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' תת"ל 13ג מחלף יגור - מפגש דרכים 70-75-752 )להלן - התכנית(, להערות 

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.

מקום התכנית: צומת יגור בסמוך לקיבוץ יגור.

ו–752,   75  ,70 בין דרכים מס'  בין השאר, את המחלף  יצירת מסגרת תכנונית לתכנון מחלף דרכים, שכולל,  מטרת התכנית: 
הפרדה מפלסית בין דרך 752 ומסילת העמק ומפרידן בכניסה לקיבוץ יגור.

עיקרי הוראות התכנית:

 יצירת מסגרת תכנונית לתכנון מחלף דרכים, שכולל, בין השאר, את המחלף בין דרכים מס' 70, 75 ו–752, הפרדה מפלסית בין
דרך 752 ומסילת העמק ומפרידן בכניסה לקיבוץ יגור;

.1

ייעוד שטחים לדרך, לשטח משולב לדרך ושיקום נופי וקביעת דרכים לביטול; .2

קביעת אמצעים להגנה על הסביבה; .3

הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה; .4

קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי; .5

קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התכנית והגדרת תכולתם; .6

קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע. .7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מחוז חיפה; מרחבי תכנון מקומיים: זבולון.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקות בחלקןחלקות בשלמותן    חלק/כל הגושסוג גוש  גוש

2, 5, 6, 11 חלק מהגוש מוסדר11131

12, 15חלק מהגושמוסדר11357

2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 915חלק מהגוש מוסדר11358

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 1014, 12חלק מהגוש מוסדר11383

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט 
יגבר המסומן בתשריט.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית לרבות תסקיר ההשפעה על הסביבה נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון 
ולבניה של תשתיות לאומיות, במשרדי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 
זבולון. עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל הוראות התכנית ותשריט מצב מוצע  ולבניה  ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית: תל אביב, צפון, מרכז, 

ירושלים ודרום.

_______________

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.
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המועד להגשת הערות והשגות: כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש 
התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 30 ימים מיום 
פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, עם העתק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה במחוז חיפה, משרד הפנים; הפנייה לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות תהיה בכתב, בשלושה העתקים 

ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים. המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת ההערות וההשגות.

ובניה  תכנון  בענייני  הודעות  הכותרת:  תחת   ,www.moin.gov.il הפנים:  משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
)בעמוד השער(.

ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית  במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

פקס'   ,02-5312666 טל'   ,94383 ירושלים   ,36078 ,ת"ד   232 יפו  רח'  לאומיות,  ולבניה של תשתיות  לתכנון  )1( הוועדה הארצית 
;02-5697997

)2( המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;

)3( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' פלי"ם 15, קרית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;

פקס'  ,04-8478105 טל'   ,30030 מיקוד  המכבי,  כפר  דואר  זבולון,  אזורית  מועצה  זבולון,  ולבניה  לתכנון  המקומית   )4( הוועדה 
;04-8478151

)5( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, בניין ג'נרלי, ירושלים, טל' 02-6290203, פקס' 02-6290293;

)6( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, קרית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס' 08-9788418;

08-6263791, פקס'  68, באר שבע, טל'  4, ת"ד  ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה  )7( הוועדה המחוזית לתכנון 
;08-6263797

)8( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012, טל' 03-7632580, פקס' 03-7632581;

)9( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17105, טל' 04-6508508, פקס' 04-6508560.

כ"ה בטבת התש"ע )11 בינואר 2010(

גבריאל מימון )חמ 3-697(       

יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות       

 הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת"ל 39 -
דרך מס' 2 בקטע וינגייט שפיים

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

)להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק  ו–77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-11965  בהתאם לסעיפים 76ג)1( 
כ"ז בכסלו  כי בישיבתה מיום  )להלן - הוועדה(  ולבניה של תשתיות לאומיות  בזה הוועדה הארצית לתכנון  האמור, מודיעה 
התש"ע )14 בדצמבר 2009(, החליטה על הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל 39 )להלן - התכנית( - דרך מס' 2 בקטע וינגייט 
- שפיים וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית לתשתית לאומית שמספרה תת"ל 39 - דרך מס' 2 בקטע 

וינגייט - שפיים כמפורט להלן:

1. לא יינתנו היתרי בנייה או שימוש, לרבות לתשתיות ולדרכים, אלא באישור מתכנן הות"ל;

2. על אף האמור בסעיף 1, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לאשר היתרי בנייה לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים 
קיימים, בלא חריגה מקווי הבניין, בלא צורך באישור מתכנן הות"ל;

3. תוקף התנאים יהיה למשך שנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד למועד העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות 
ולהשגות הציבור או דחייתה, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

תיאור התכנית: 

התכנית מציעה שדרוג לכביש מס' 2 בקטע שבין וינגייט לשפיים. השדרוג נדרש, בין השאר, כדי להתאים את מספר הנתיבים 
בקטע זה למספר הנתיבים בכביש מס' 2 - מנתניה בצפון ועד החיבור לכביש מס' 20 בדרום - סך הכל 4 נתיבים לכל אורכו של 

הכביש, המהווה כניסה למטרופולין תל אביב. 

_______________

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ט, עמ' 82.
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תחום התכנית:

רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:

    חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק/כל גושסוג גושגושמרחב תכנון

126, 127, 144, 152, 158, 165,חלקמוסדר7707נתניה

206 ,201 ,196 ,171 ,166

 ,112 ,109 ,108 ,88 ,77 ,54 ,42 ,41 ,24 ,22 ,9
 ,172 ,160 ,151 ,145 ,137 ,136 ,122 ,114 ,113
218 ,217 ,215 ,214 ,207 ,195 ,189 ,181 ,180

2843, 29חלקמוסדר7708

27, 2840, 32, 33, 34חלקמוסדר7699חוף השרון

22, 23חלקמוסדר7703

132, 147, 148, 155, 156, 162, 163, 168, 169, חלקמוסדר7707
224 ,184 ,177 ,176

5, 1448, 44, 50, 51,52חלקמוסדר7708

21, 23, 47, 49, 54, 55, 56, 4657, 58, 59, 61, 62חלקמוסדר7709

16, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 17,40, 28, 36, 37, 44, 49, 57חלקמוסדר7710

56 ,55 ,50 ,46 ,45 ,43

4, 5, 6חלקמוסדר7713

5, 9, 10, 11, 12, 15, 1716חלקמוסדר7995

2, 3, 5, 68חלקמוסדר8951

2, 3, 7, 10חלקמוסדר8952

2חלקמוסדר8953

המסומן  לבין  הגושים  וחלקי  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של  ובמקרה  כחול,  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מטרות התכנית: 

)1( שדרוג והרחבת דרך מס' 2 לדרך מהירה דו–מסלולית )4 נתיבים לכיוון(, בקטע שבין גבול תת"ל 15 בדרום לגשר נחל פולג בצפון;

)2( מתן מענה לגישות ונגישויות ליישובים ומוסדות לאורך הדרך )הקיבוצים: יקום, געש, שפיים ומכון וינגייט(.

ובניה  www.moin.gov.il, תחת הכותרת: הודעות בענייני תכנון  זו מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הפנים:   הודעה 
)בעמוד השער(, וכל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

)1( הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס' 02-5697997;

)2( ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;

)3( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, קרית הממשלה, קומה ג', רמלה, טל' 08-9788444, פקס' 08-9788418;

)4( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים, מיקוד 60990, טל' 09-9596505, פקס' 09-9596573;

)6( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה, מיקוד 42506, טל' 09-8603190/5/495, פקס' 09-8603468.

ו' בשבט התש"ע )21 בינואר 2010(
גבריאל מימון )חמ 3-697(       

יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות       



1975ילקוט הפרסומים 6065, ח' באדר התש"ע, 22.2.2010

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל/44 - תחנת כוח הידרו–אלקטרית,
אגירה שאובה כוכב הירדן

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

של  ולבניה  לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה  התשכ"ה-11965,  והבניה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
תשתיות לאומיות )להלן - הוועדה( כי בישיבתה מיום כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009( החליטה לפרסם הודעה בדבר הכנת 
תכנית לתשתית לאומית מס' תת"ל/44 )להלן - התכנית( תחנת כוח הידרו–אלקטרית, אגירה שאובה כוכב הירדן על פי התשריט 

שהוגש לה.

תיאור התכנית: הקמת תחנת כוח הידרו–אלקטרית, בהספק של 300 מגה ואט, בשיטת אגירה שאובה, באזור כוכב הירדן - 
מושב מולדת.

תחום התכנית:

רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:

מרחב תכנון מקומי גלבוע

חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג הגושבשלמות/חלקגוש

105, 36-101102מוסדרחלק22595

26--מוסדרחלק22629

51, 47 ,41, 39, 29, 4027, 38, 31, 28מוסדרחלק22632

מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן

חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג הגושבשלמות/חלקגוש

51, 47, 46, 41, 4829, 45, 35, 34מוסדרחלק22632

19, 17, 183מוסדרחלק22637

26, 21, 15, 285מוסדרחלק22639

47, 46, 39, 4533-35, 42, 1-14מוסדרחלק22643

,45 ,21-23, 13, 12מוסדרחלק22657
46 ,50, 53 ,54 ,57,
58 ,61 ,66 ,68-76,

81  ,89 ,62/1-62/5

11 ,16-20 ,30 ,32,
33 ,36 ,40 ,43 ,44,
48 ,65 ,67 ,84 ,88

160, 150, 148, 138מוסדרחלק22660
161 ,163 ,169 ,176 ,156/1

156/2

135 ,192

המסומן  לבין  הגושים  וחלקי  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של  ובמקרה  כחול,  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

מטרות התכנית: 

יצירת מסגרת תכנונית להקמה ולהפעלה של תחנת כוח בשיטת אגירה שאובה בהיקף של 300 מגה ואט באזור כוכב הירדן,   .1
הכוללת שני מאגרים, צינור מחבר, תחנת כוח, מסדר חשמל;

יצירת מסגרת תכנונית למעבר קווי חשמל להוצאת חשמל מהתחנה;  .2

קביעת הוראות סביבתיות למניעת מפגעים סביבתיים.  .3

_______________

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.
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ובניה  תכנון  בענייני  הודעות  הכותרת:  תחת   ,www.moin.gov.il הפנים:  משרד  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
)בעמוד השער(.

כל המעוניין לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו יכול למצאו במשרדי הוועדות הרשומות להלן:

)1( הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, רח' יפו 232, ת"ד 36078, ירושלים 94383, טל' 02-5312666, פקס' 02-5697997;

)2( ארכיב המועצה הארצית לתכנון ולבניה, רח' קפלן 2, ת"ד 6158, ירושלים 91061, טל' 02-6701556/646, פקס' 02-6701633;

)3( הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17105, טל' 04-6508508, פקס' 04-6508560;

)4( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גלבוע, מועצה אזורית גלבוע, ד"נ גלבוע 18120, טל' 04-6533252, פקס' 04-6533373;

)5( הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית שאן, מועצה אזורית עמק המעיינות, ד"נ עמק בית שאן 11710, טל' 04-6065866,  
פקס' 04-6581817.

כ"ה בטבת התש"ע )11 בינואר 2010(
גבריאל מימון )חמ 3-697(       

יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות       

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי
להלן מפורטת רשימת שיעורי ריבית החשב הכללי, על פי הוראת תכ"ם מס' 3.1.1, לתקופה שמיום 29 ביולי 2007:

מתאריך
ריבית החשב הכללי

לחודש ב–%

ריבית בגין איחור בהעברת 
כספים מהמערכת

הבנקאית לחודש ב–%
ריבית פיגורים
לחודש ב–%

29.7.20070.43750.81250.979

31.8.20070.4580.8331.0

27.12.20070.4790.8541.021

28.2.20080.43750.81250.9792

27.3.20080.39580.77080.9375

30.5.20080.41670.79170.9583

27.6.20080.4375     0.8125  0.9792

1.8.20080.45830.83331.0

29.8.20080.47920.85421.0208

12.10.20080.43750.81250.9792

30.10.20080.41670.79170.9583

14.11.20080.3750.750.9167

27.11.20080.33330.70830.8750

1.1.20090.27080.64580.8125

29.1.20090.20830.58330.75

26.2.20090.18750.56250.7292

26.3.20090.16670.54170.7083

28.8.20090.18750.56250.7292

27.11.20090.20830.58330.75

1.1.20100.22920.60420.77

ריבית מצטברת תחושב לפי חישוב רבעוני.

ו' בשבט התש"ע )21 בינואר 2010(
)חמ 3-1884(

                                  שוקי אורן
                                   החשב הכללי
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז 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/11601".  )1(

צור  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה:  ,221.750-221.700  :X קואורדינטה   באהר, 
Y: 627.400-627.375; גוש 30785 )לא מוסדר(, חלקה 1 ארעית.

מטרת התכנית: שינויי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה   
מאושרות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאזור מגורים 6 למגורים א'; ב( שינוי קווי בניין מאושרים, 
2302א;  בתכנית  המאושרות  הבניה  בזכויות  שינוי  ללא 
קביעת  ד(  התכנית;  למימוש  ביצוע  שלבי  קביעת  ג( 
בשטח;  בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 

ה( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

"תכנית מיתאר מס' מק/13004א".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' קרית   
הלאום )מתחם משרד החוץ הישן(, שטח בין הרחובות שד' 
 ,632/550 :X שז"ר בצפון ושד' האומה ממערב, קואורדינטה
קואורדינטה Y: 219/475; גוש 30864 )מוסדר(, חלקות 6, 29 

בשלמותן, ח"ח 30, 35; גוש 30156 )רשום(, ח"ח 119.

מטרת התכנית: שינוי הבינוי המאושר בתחום מגרש מס' 2,   
לפי תכנית 5649, לצורך הגדלת מס' הקומות המרבי, שינוי 
בגובה הבניה המרבי, שינוי בקווי הבניין, שינוי במפלסי 

הכניסות הקובעות, ושינוי בדירוג הקומות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
חזית  עם  ד'  מגורים  לאזור  ומסחר  מיוחד  מגורים  מאזור 
מסחרית; ב( שינוי הבינוי המאושר בתחום תא שטח מס' 6 
)מגרש מס' 2 לפי תכנית 5649(, וקביעת בינוי חדש להקמת 
שני  הקמת  וכן  מגורים,  קומות   11 בני  מגורים  בנייני   6
בנייני מגורים בני 10-9 קומות מגורים מעל מפלס הכניסה 
הקובעת וכן קומות מגורים, חניה ומחסנים מתחת למפלס 
ג( הגדלת  בינוי;  לנספחי  הכניסה הקובעת, הכל בהתאם 
מס' הקומות המרבי בתא שטח מס' 6 שבתכנית, בהתאם 
למס' הקומות המרבי המפורט לעיל; ד( קביעת מס' יחידות 
הדיור המרבי בתא שטח מס' 6 ל–294 יח"ד; ה( שינוי קווי 
ו( התרת העברת שטחי  בניין חדשים;  קווי  וקביעת  בניין 
בניה משטחים שמתחת למפלס הכניסה הקובעת לשטחים 
שמעל לכניסה הקובעת, וכן משטחים המיועדים לשימוש 
מסחר לשטחים המיועדים לשימוש מגורים, בלי לשנות את 
סך כל שטחי הבניה המאושרים בשטח; ז( קביעת הוראות 
תנאים  קביעת  ח(  הבניה;  לביצוע  ושלבים  ופיתוח,  בינוי 
למתן היתרי בניה, תנאים למתן טופס 4 ו/או תעודת גמר; 
ט( שינוי בתוואי ובצורת השטחים עם זיקת הנאה לציבור 
לפיתוחם  הוראות  וקביעת   5649 מס'  בתכנית  שנקבעו 

ולתחזוקתם.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13231".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' א–טור,   
קואורדינטה X: 632/175, קואורדינטה Y: 223/850; גוש לא 

מוסדר.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה   
מאושרות, בשכ' א–טור, ירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתא  בניין  בקווי  שינוי  ב(  א';  למגורים   4 מגורים  מאזור 
 שטח מס' 11, בלא שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח; 
הבניה,  תוספת  להקמת  לבניה  ביצוע  שלבי  קביעת  ג( 
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד(  כאמור; 
היתר בניה בשטח; ה( קביעת הוראות בגין מבנה וגדרות 

להריסה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13326".  )4(

צור  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;224/450 :Y 627/450, קואורדינטה :X באהר, קואורדינטה

גוש 30786 )ארעי(, ח"ח 1, 2 )ארעי(.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין בלא שינוי בזכויות בניה   
מאושרות.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניין  קווי  שינוי  ב(  א';  למגורים  מיוחד   5 מגורים  מאזור 
בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות  שינוי  בלא  מאושרים 
2302א; ג( קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ד( קביעת 

הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה 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 תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור  "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/9687א".

גבעת  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,633/150  :X קואורדינטה   ,8 קוטלר  רח'   שאול, 

Y: 218/475; גוש 30094 )מוסדר(, חלקה 75 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין ברח' קוטלר 8.

 2 ייעוד מאזור מגורים  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
בלא  מאושרים  בניין  בקווי  שינוי  ב(  ג;  מגורים  לאזור  מיוחד 
ג( קביעת שלבי ביצוע  שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח; 
בינוי  הוראות  קביעת  ד(  כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת 

וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5864, עמ' 276, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

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

מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מי/מק/308/ו",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מי/200, מי/במ/308.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בית נקופה -   
גוש 30483, חלקות 107, 113 בשלמותן, ח"ח 47.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעודי קרקע בשטח המסחרי   
והציבורי.

מטרת התכנית: א( החלפת שטחים בין שטח מסחרי לשטח   
ציבורי;  לשטח  ב'  חקלאי  משטח  חלק  החלפת  ב(   ציבורי; 

ג( שינוי קווי בניין צדיים מ–4 מ' ל–0.

"תכנית מפורטת מס' מי/מק/725/ו", שינוי לתכניות מי/200,   )2(
מי/מק/725/ד,  מי/מק/725/ג,  מי/מק/725/ב,  מי/במ/725, 

מי/מק/725/ה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ישעי - גוש 5193,   
ח"ח 5, 7; גוש 5194, חלקות 1, 3 בשלמותן, ח"ח 2; גוש 5195, 
חלקות 9-1 בשלמותן; גוש 5197, חלקות 10, 11 בשלמותן, ח"ח 

1, 9, 12; גוש 5198, ח"ח 6-1, 11-9; גוש 5199, ח"ח 1, 7-4, 9.

עיקרי הוראות התכנית: מערך חדש למגרשים בהרחבה.  

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
שמשון,  ד"נ  העזר,  אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-9900947 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 

1, ירושלים, טל' 02-6290200.

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

שעליהן היא מסתמכת.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' תא/מק/תא/מק/3724", 

רח' יורדי הסירה 16, שינוי מס' 1 לשנת 2007 של תכנית 2770.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
49; גבולות התכנית:  יורדי הסירה 16 - גוש 6962, חלקה  כ"ג 
מצפון - רח' כ"ג יורדי הסירה, ממערב - חלקה 50 בגוש 6965, 

ממזרח - חלקה 48 בגוש 6965, מדרום - חלקה 552.

 ,2770 תכנית  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רח'   ,6962 בגוש   49 בחלקה  מלון  בניית  2, המאפשרת  מלונות 
יורדי הסירה 16, תל–אביב-יפו, לצורך תכנון מטבי של זכויות 
הבניה במגרש, על ידי: א( שינוי קווי בניין בלא תוספת זכויות; 
ב( קו הבניין הצדי ישונה מ–3.6 מ' ל–2.7 מ', קו הבניין האחורי 
ישונה מ–6.2 מ' ל–4 מ'. קו בניין קדמי יהיה 4 מ' אך יותאם לקו 
ג( תותר הבלטת מרפסות  בקיר משותף;  הבניין הצמוד הבנוי 
מקורות בחזית צפונית ודרומית בשיעור של 40% מקווי הבניין 
בהתאמה לפי סעיף 62-א)א( סעיף קטן 5 לחוק התכנון והבניה; 
ד( תותר העברת שטחי בניה עיקריים לקומה הטכנית על הגג 
ובלבד שסך כל הבניה על הגג לא תעלה על 25% משטח הגג, 

בהתאם להוראות תכנית 2770.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5616, התשס"ז, עמ' 1184.

שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דורון ספיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי אור יהודה-אזור

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מאא/ מאא/במ/90/3,  לתכניות  שינוי  מאא/מק/1102",  מס' 
)3/90/3(, תמא2/4,  לתכניות מאא/מק/1074  כפיפות  מק/1051, 

תמא34ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור יהודה, שכ' נוה 
רבין, רח' ניצן - גוש 7408, חלקות 50, 51, 58-55 במלואן, ח"ח 72, 
78; מגרשים 29-24 לפי תכנית מיתאר מאא/במ/90/3; גבולות 
התכנית: בצפון ובמערב - חלקה 76, גוש 7408 וכביש שד' רבין, 

בדרום - כביש 412, במזרח - חלקה 54, גוש 7408.

הדיור  יחידות  לחלוקת  אפשרות  מתן  התכנית:  מטרת 
וזכויות הבניה במגרשים 29-24 באופן שונה מהקבוע בתכניות 
וקווי  הבינוי  הוראות  את  לכך  בהתאם  ולשנות  המאושרות, 
שנקבעו  כפי   412 מס'  לכביש  הבניין  קו  שינוי  ללא  הבניין, 
מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  ידי:  על   ,20 ומת"א   3 בתמ"א 
כפי שנקבעו  בניין בתשריט  קווי  ב( שינוי  בהסכמת הבעלים; 
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בתכנית מאא/במ/90/3 ושונו בתכנית מאא/מק/1051; ג( שינוי 
חלוקת  שינוי  ד(  ועיצוב;  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של 
שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, בלי לשנות את סך כל 
השטח הכולל המותר לבניה בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל 
מ–50%;  ביותר  יגדל  לא  קרקע  ייעוד  בכל  לבניה,   המותר 
ה( שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו 

בניין; ו( כל עניין שניתן לבקשו כהקלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2590.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה אור יהודה, שד' אליהו סעדון 122, אור יהודה, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-5388108 טל' 
מעוניין  וכל  אביב,  תל   ,125 בגין  מנחם  רח'  אביב,  תל  מחוז 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
רג/מק/1112/ב", שינוי לתכנית רג/1112, רג/340, כפיפות לתכניות 
רג/מק/ רג/מק/340/ג/16,  רג/340/ג/15,   רג/מק/340/ג/1/16, 

340/ג/17.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' ז'בוטינסקי 
107-105 - גוש 6205, חלקות 37, 366, 367, 710, ח"ח 711, 712.

מטרת התכנית: א( המרה של שטחי משרדים שבבניין א' 
המגרש  של  המסחר  שטחי  וריכוז  ב',  בבניין  מגורים  לשטחי 
בבניין ב', בלא שינוי בזכויות הבניה; ב( שינוי בינוי וגובה בניין; 

ג( שינוי קו בניין.

ייעודי  לפי  בינוי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
גובה  שינוי  ב(  רג/1112;  שבתכנית  הבניה  וזכויות  הקרקע 
מגורים;   )1 המותרות:  התכלית  ד(  בניין;  בקווי  שינוי  ג(   בניינים; 
2( משרדים; 3( מסחר; 4( בניין ציבורי; 5( חניון ציבורי; 6( מרפסות 
מקורות במסגרת השטחים המאושרים בתכנית רג/1112 ובהתאם 

לתקנות הבניה בעת מתן היתר בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 449.

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  

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/210", שינוי 

לתכניות מיתאר תממ/153, תממ/83א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, הרחובות 
תנועת המרי וההגנה - גוש 6494, חלקות 278, 300, 402, ח"ח 

.411 ,408 ,283

מטרת התכנית: א( הסדרת השימושים בשטחים ציבוריים 
ברח' תנועת המרי וההגנה, על ידי איחוד וחלוקה מחדש בלא 
קווי  קביעת  ב(  השונים;  בייעודים  השטחים  כל  בסך  שינוי 

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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
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.

ישראל גל  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה אונו  

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/3091",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בב/105/א, בב/105/ב, בב/255.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' שח"ל 26, 28   
- גוש 6192, חלקה 623 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יח"ד מעבר ל–7 יח"ד   
תוספת  בלא  א'-ב',  בקומות  הקלות(  )כולל  המותרות 
ומזרחי  מערבי  בניין  בקו  הקלה  ב(  עיקריים;   שטחים 

מ–3.5 מ' ל–3.15 מ'.

לתכניות  שינוי  בב/מק/3117",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בב/105/ב, בב/722.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 6188,   
ח"ח 5.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת   
כל השטח  הבעלים בכל תחום התכנית, בלא שינוי בסך 

בכל ייעוד; ב( שינוי בקו בניין כמסומן בתשריט.
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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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5776487
המחוזית לתכנון 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 מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3069", תוספת יח"ד, ושינוי קווי בניין ברח' שלוש 

השעות 32, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/230/א.

ומקומם: בני ברק, רח' שלוש  השטחים הכלולים בתכנית 
השעות 32, 34, 36 - גוש 6105, חלקה 113.

ידי:  על  במגרש,  שיפור אפשרות התכנון  מטרת התכנית: 
א( שינויים בקווי הבניין כמסומן בתשריט; ב( תוספת שטחים 
רביעית;  קומה  תוספת  ג(  הקלה;  של  בדרך  לבקש   שניתן 
קביעת  ה(  עיקריים;  שטחים  תוספת  בלא  יח"ד   5 תוספת  ד( 

תנאים להיתר והוראות בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.4.2008 ובילקוט הפרסומים 5813, התשס"ח, עמ' 3262.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

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

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

ברח'  דיור  הרחבות  בב/מק/3085",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
יחזקאל 1, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/235.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' יחזקאל 1,   
רח' רבי עקיבא 38 - גוש 6123, חלקה 316 בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5915, התשס"ט, עמ' 2361.

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3095", תוספת דירת גג ברח'   )2(
יואל 3, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/63/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' יואל 3   
- גוש 6192, חלקה 194 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת דירת גג אחת מעבר ל–12 יח"ד   
בב/מק/105/ תב"ע  לפי  וכולל  הקלות  )כולל  המותרות 
ה(, בלא תוספת שטח עיקרי; ב( שינוי בבינוי בדבר שטח 

מינימלי של יח"ד אחת מתחת לדירת הגג.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5538.

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

פתוחים לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
גב/מק/2002,  גב/324,  מיתאר  לתכניות  שינוי  גב/מק/553", 

גב/258/א, גב/170.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' גולומב 41 
- גוש 6161, חלקה 214 בשלמותה.

במגרש  ואחורי  קדמי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
בניין קדמי  קו  ידי: א( שינוי  בהתאם למצב הבנוי בשטח, על 
מ–5 מ' ל–3 מ' בצד המערבי של המגרש, בחלקו המזרחי ישאר 
5 מ' כפי שהיה; ב( קו בניין אחורי: שינוי מ–5 מ' ל–4.76 מ' בצד 
המערבי והמזרחי של המגרש, שינוי ל–2.94 מ' בקטע המרכזי 
במידה  התכנית.  בתשריט  למסומן  התאם  הכל  המגרש,  של 
בהתאם  יהיו  הבניין  קווי  חדש,  בניין  וייבנה  הבניין  וייהרס 

למצב המאושר לפי תכנית זו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4639.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה גבעתיים, רח' שינקין 2, גבעתיים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מושיק גולדשטיין  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמת השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
רש/מק/1044",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכנית רש/210/א, בהתאם לתכנית רש/754.

רח'  השרון,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 134-131  ,25-21 חלקות   ,6333 גוש   -  11  ,9  ,7  ,5  ,3  ,1 הרימון 

בשלמותן.
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מטרת התכנית: שינוי קו בניין חזיתי לרח' הרימון מ–10 מ' 
ל–5 מ'. שאר קווי הבניין )צדי ואחורי( בלא שינוי.

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 
ולבניה רמת השרון, טל' 03-5401434. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632603.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית מס' רש/מק/
1043א", שינוי קו בניין ומס' יחידות, רח' סוקולוב 26, שינוי לתכנית 

רש/210/א.

רח'  השרון,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 178/2 מגרש  בשלמותה;   178 חלקה   ,6417 גוש   -  26 סוקולוב 

בשלמותו.

מטרת התכנית: א( הקמת מבנה מגורים בן 4 קומות על עמודים 
ובהיקף של 11 יח"ד בתוספת חדרים על הגג; ב( בקומת העמודים 
יאפשרו חניות, לובי ושטחי שירות )כגון: חדרי אשפה, גז, מיתקנים 
טכניים ומכונות(. שינוי קו בניין כדלקמן: לרח' סוקולוב מ–5 מ' לקו 
בניין 0, לקו בניין אחורי )מצד מזרח( מ–6 מ' ל–4 מ', שינוי קו בניין 
צדדי - בצד צפון ודרום מ–4 מ' ל–3 מ', הוספת יחידות דיור למצב 
הקיים, בסך הכל 11 יח"ד, מתן אפשרות לקבלת ההקלות המותרות 
הקלה   5% )1 כדלקמן:  הכולל,  העיקרי  מהשטח  כחלק  ולהכלילן 
בגין מעלית; 2( 6% הקלה בגין שיפור דיור; 3( 2.5% הקלה בקומות 
הבניין;  וגובה  בניין  לקווי  ומחייב  מנחה  בינוי  קביעת   חלקיות. 
ולמעבר  לציבור  הנאה  זיקת  ומחסנים.  חניות  יאפשרו  במרתף  ג( 
לכלי רכב ברוחב 1.5 מ' כדי לאפשר כניסה ויציאה לרח' סוקולוב 

מסמטת הקיבוץ.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5847, התשס"ח, עמ' 4650.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רמת השרון, טל' 03-5401434, ובמשרדי הוועדה 
ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125,  המחוזית לתכנון 
תל אביב, טל' 03-7632603, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק רוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה רמת השרון  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' חפ/מק/1135טו", שינוי קו בניין ברח' האג 22, גוש 11263, 

חפ/ חפ/מק/229י/2,  חפ/1135ב,  לתכניות  שינוי   ,225 חלקה 
1400יב, חפ/מק/1400פמ, כפיפות לתכניות חפ/229ה, חפ/229י, 
חפ/מק/ חפ/מק/1400יב/4,  חפ/מק/1400יב/1,  חפ/מק/1400גב, 

1400תט, תמא38.

דניה,  שכ'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
רח' האג 22 - גוש 12263, חלקה 225, ח"ח 230.

שינוי  תוך  במגרש,  קיימת  בניה  הסדרת  התכנית:  מטרת 
בקו בניין והתאמתו לקונטור המבנה והפרגולה הקיימים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3592.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שפורסמה  האמורה,  התכנית  אישור  בדבר  הודעה  הערה: 
בילקוט 6055, עמ' 1677 - בטלה.

                                                  חדוה אלמוג
                           ממלאת מקום יושב ראש הוועדה המקומית

                                             לתכנון ולבניה חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  חד/מק/767יא",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה 

לתכנית חד/767.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10042, 
חלקה 30 בשלמותה.

יח"ד;  ל–3  יח"ד  מ–2  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:   מטרת 
ב( תוספת אחוזי בניה מ–40% ל–46%.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

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



ילקוט הפרסומים 6065, ח' באדר התש"ע, 22.2.2010 1982

ולבניה קרית טבעון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' טב/מק/246", שינוי 
ייעוד בין חלקה 57 בגוש 11400 וחלקה 68 בגוש 11399 שייעודן 
מגורים א' לבין חלקה 13 בגוש 11398 שייעודה למוסדות ציבור, 

לפי טב/62.

גוש   - טבעון  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
11398, חלקה 13; גוש 11399, חלקה 68; גוש 11400, חלקה 57.

שינוי  ידי  על  שטחים,  ואיזון  החלפה  א(  התכנית:  מטרת 
ייעוד קרקע; ב( שינוי ייעוד חלקות 57, 68 המיועדות בתכנית 
טב/62 למגורים לייעוד ציבורי )בהתאם לקיים בפועל(, ושינוי 

חלקה 13 משטח למבנה ציבור לייעוד מגורים א'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 ,1060 ת"ד  טבעון,  קרית  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
קרית טבעון 36100, טל' 04-9539292. העתק ההתנגדות יומצא 
שד'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633433.

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

שעליהן היא מסתמכת.

דוד אריאלי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית טבעון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת באישור
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' יד/
מק/2112", מתחם השלושה, )שינוי לתכנית יד/2112(, 499 יח"ד, 

שינוי לתכניות יד/2112, ממ/865.

יהוד-מונוסון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בחלק מהאזור שבין הרחובות ויצמן, כצנלסון ושבזי, בחפיפה 
חלקות   ,6711 גוש   - השלושה(  )מתחם  הקיימת   לתכנית 
80-71, 161, 170, 245 בשלמותן, ח"ח 65-63, 70, 181, 211, 241, 

246, 468, 532; גוש 6693, ח"ח 17, 23, 130, 142.

לשנות  בלי  בינוי,  הוראות  קביעת  התכנית:  מטרת 
איחוד  א(  ידי:  על  ייעודי הקרקע,  כל  הכולל של  את  השטח 
במקרקעין;  הזכויות  בעלי  הסכמת  בלא  מגרשים  של   וחלוקה 
בשטח  זכויות  ניוד  המותרים:  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ב( 
הגדלת  ג(  למגורים;  ומסחר  ממשרדים  מ"ר,   7,720 של  עיקרי 
הגדלת  בלא  יח"ד  ל–499  יח"ד  מ–332  הדיור  יחידות  מספר 
שירות  שטחי  הוספת  ד(  עיקריות;  למטרות  השטחים  כל  סך 
הבינוי;  ושינוי  הדיור  יחידות  מספר  מהגדלת  כתוצאה 
ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ו(  בניין;  בקווי  שינוי  ה( 
בניה;  היתרי  למתן  ותנאים  עקרונות  קביעת  ז(   אדריכלי; 

ח( הרחבת דרכים; ט( קביעת חניה תת–קרקעית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.11.2009 ובילקוט הפרסומים 5704, התשס"ז, עמ' 3936.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יהוד,   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד-מונוסון,  ולבניה   לתכנון 
טל' 03-5391282, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 04-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' יד/מק/5064", 
לתכניות  כפיפות  העצמאות,  דרך  רח'  לאורך  דרומית  טיילת 
יד/1094/ב, יד/2/865/ד, ממ/1094, ממ/33/365, ממ/865, ממ/865/ב, 

תמא/2/4, תרשצ/3/42/10.

יהוד-מונוסון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ;46  ,43-40  ,38 ח"ח   ,6696 גוש   ;23  ,17 ח"ח   ,6693 גוש   - 

גוש 6711, ח"ח 63-59, 70, 459, 461, 468, 525, 538.

מטרת התכנית: א( פיתוח השטח הציבורי לטיילת עירונית, 
הסכמה  ללא  וחלוקה  איחוד  ב(  ציבורית;  חניה  הסדרת  כולל 
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד הקרקע; 
 ג( תוספת 5 קומות במקום 3 קומות לפי תקנות סטייה ניכרת; 
ד( הגדלת זכויות הבניה 6%, בהקלה + 2.5% לכל קומה + 5% 

בגין מעלית לפי תקנות סטייה ניכרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התש"ע, עמ' 59.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה יהוד-מונוסון, רח' מרבד הקסמים 6, ובמשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי בן דוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יהוד  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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/10/21/י/1".  )1(

מרכז  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שרונה - גוש 6427, ח"ח 43, 420.

איי  מעל  גג  הקמת  לאפשר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המשאבות ומשטח התדלוק כנדרש, לפי הוראות תמא4/18, 
כס/10/21/י  בתכנית  שנקבע  בניין  קו  הקטנת  ידי  על 
גבולות  על  והעמדתו  בניין  קו  הקטנת  ב(  המאושרת; 

המגרש לתחנת תדלוק.

"תכנית מיתאר מס' כס/מק/6/22/ט".  )2(

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
איינשטיין 14 - גוש 6426, חלקה 528 בשלמותה.

מ'   2.50 צפוני  בניין  קו  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
תב"ע  לפי  הבניה  בזכויות  שינוי  בלא  מ',   3.50 במקום 

מאושרת, כמו כן תוספת זכויות בהקלה לפי החוק.
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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 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  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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 

המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  נת/מק/600/א/45",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
נת/600/א, נת/600/א+הסבה, נת/7/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' פייר קניג 33   
- גוש 8247, חלקה 193 בשלמותה; מגרש 535 בחלקו מתכנית 

600/א.

בהסכמה;  חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( קביעת קווי בניין; ג( שינוי לבינוי; ד( תוספת קומות.

לתכניות  שינוי  נת/מק/28/760",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/3/348/א, נת/3/348/א - הסבת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' שכטרמן 8   
- גוש 8236, חלקה 21 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( ניוד זכויות   
בין קומות; ג( הגדלת תכסית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
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 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשיה קרית ספיר, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8603170 טל'  נתניה, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' 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 תכניות מיתאר מקומיות 
ברמה מפורטת

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' נת/מק/45/537",   )1(
שינוי לתכניות נת/7/400, נת/537, נת/1/353, נת/353.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' רמת ידין,   
רח' ירמיהו בן חלקיהו 30 - גוש 7932, ח"ח 250.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ה, עמ' 4488.

"תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' נת/מק/6/556/   )2(
ב", שינוי לתכניות נת/7/400, נת/100/ש/1, נת/556.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שד' בו אבי 50   
- גוש 8256, חלקה 71 בשלמותה.

יח"ד  מ–12  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ל–16 יח"ד; ב( תוספת שטח עיקרי; ג( שינוי לבינוי, על ידי 
תוספת קומות מ–6 קומות ל–9 קומות על עמודים כפולה 

חלקית; ד( קביעת קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התשס"ה, עמ' 536.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

מס' נת/מק/48/650", שינוי לתכניות נת/7/400, נת/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' עין התכלת, 
רח' החיטה 5 - גוש 8322, חלקה 108 בשלמותה.

יח"ד;  ל–2  יח"ד  מ–1  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:   מטרת 
קווי  הקטנת  ד(  לבינוי;  שינוי  ג(  עיקריים;  שטחים  תוספת  ב( 

בניין; ה( תוספת קומת מרתף; ו( הגדלת תכסית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ה, עמ' 4953.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
נת/ נת/3,  נת/7/400,  לתכניות  שינוי  נת/מק/42/650/א", 

מק/42/650.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' חוף הים, 
רח' המלכים 36 - גוש 8322, חלקה 103 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( ניוד זכויות; ג( שינוי 
לבינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.7.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 304.

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

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית 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 
רצ/מק/20/8/168",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/8/168, רצ/168/א.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שלום ג'רופי 8 - גוש 5033, חלקה 32 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין אחורי, בלא שינוי בזכויות 
הבניה המותרות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 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.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
מיתאר מס' רצ/מק/1/17/22/1", שהודעה בדבר הפקדתה בהתאם 
פורסמה  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף 

התשס"ה,   ,5386 הפרסומים  ובילקוט   26.1.2005 ביום  בעיתונים 
עמ' 2236, שינוי לתכניות רצ/17/22/1, רצ/1/1 בתוקף.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון - גוש 
4241, ח"ח 301.

ציבור  בנייני  באזור  שימושים  קביעת  התכנית:  מטרת 
בהתאם לסעיף 188 בחוק התכנון והבניה.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 
לציון, טל' 03-9547577, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

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/11/21/1", שינוי לתכנית רצ/1/21/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, המתחם 
ממזרח לסופרלנד וממערב לאצטדיון הספורט - גוש 3946, ח"ח 

360; גוש 3947, ח"ח 3, 7.

בניה  זכויות  וניוד  בינוי,  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
תכנית  לפי   102 ומגרש  רצ/1/21/1,  תכנית  לפי   5 מס'  ממגרש 
עיקריים  העברת שטחים  א(  זו:  תכנית  לפי   101 שטח  לתא  זו 
 בסך 3,920 מ"ר ללא שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבניה; 
קו  מ',   0  - קדמי  בניין  קו   :101 למגרש  בניין  קווי  קביעת  ב( 
בניין  קו  מ',   5  - שמאלי  צד  בניין  קו  מ',   10  - ימני  צד  בניין 
 אחורי )לאגם( לפי המסומן בנספח הבינוי; ג( שינוי גובה מבנה 
מ–3 קומות ל–4 קומות )לא כולל קומת גלריות וקומות ביניים(; 

ד( בניית עמוד הדרכה שילוט בגובה של עד 50 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.1.2008 ובילקוט הפרסומים 5782, התשס"ח, עמ' 2144.

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

פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

ולבניה  מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רח/מק/550/א/30",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/200/ג/2,  רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/550/א, 

רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' אליעזר   
 558 חלקה   ,3703 גוש  בוסתנאי-  רח'  פינת   ,31 יהודה  בן 

בשלמותה.
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יח"ד  מ–13  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת   
דירות;  לשתי  הדירות  אחת  חלוקת  ידי  על  יח"ד,   ל–14 
ב( שאר הוראות תכנית רח/550/א יחולו בשטח התכנית בלא 

שינוי, בהתאם למצב הקיים בפועל ולפי הרישום בטאבו.

לתכניות  רח/מק/550/ד/1/37", שינוי  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח/550/ד, רח/550/ד/37, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, 

רח/2000/ג/2, רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' עזרא 35,   
3704, חלקה  גוש   - יעקובסון  עזרא אליעזר  בין הרחובות 

575 בשלמותה.

ידי  ג', על  קיימות בקומה  מטרת התכנית: הרחבת דירות   
תוספת קומה ד' חלקית לבניין קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א( הרחבת שטחן של יחידות דיור   
שבנייתן הושלמה 10 שנים לפחות לפני תחילת תכנית זו, 
באופן שהשטח הכולל המותר לבניה בכל יחידת דיור לא 
יעלה על 120 מ"ר, על ידי תוספת חלקית לבניין; ב( תוספת 
קומה ד' לבניין קיים, כך שבבניין תהיינה 4 קומות במקום 
3 קומות; ג( מתן אפשרות לנייד זכויות בין קומה ג' לקומה 

ד' ובלבד שסך כל שטח הדירה לא יעלה על 120 מ"ר.

לתכניות  שינוי  רח/מק/2/1/2104",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רח/2000/ לתכניות  כפיפות  רח/2104/א,  רח/2000/ב/1, 
רח/ רח/מק/2000/ב/2,  רח/מק/1/2104,  רח/2104/ב,  ג/2, 

מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' לח"י 6, 8   
- גוש 3698, חלקה 379 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר כניסה חיצונית למרתף.  

מחדר  למרתפים  דלתות  פתיחת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מדרגות משותף, כמפורט בנספח הבינוי.

לתכניות  שינוי  רח/מק/3/1/2104",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
רח/2000/ לתכניות  כפיפות  רח/2104/א,  רח/2000/ב/1, 
רח/ רח/מק/2000/ב/2,  רח/מק/1/2104,  רח/2104/ב,  ג/2, 

מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

יובל,  שכ'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
דרך ירושלים 8, 10 - גוש 3698, חלקה 378 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר כניסה חיצונית   
למרתף.

מחדר  למרתפים  דלתות  פתיחת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מדרגות משותף, כמפורט בנספח הבינוי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבנין 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 רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392293. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז המרכז, 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.

רחמים מלול  
                                      יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה דרום השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שד/מק/33/19",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכנית שד/9/19.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מלל - גוש 6451, 
חלקה 33 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים בלא שינוי 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( ביטול חלק מזיקת הנאה; 

ג( הרחבת דרך; ד( שינוי קו בניין אחורי מ–0 מ' ל–1 מ'.

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 
 .03-9000560 טל'  ירק,  נוה   ,500 ת"ד  השרון,  דרום   ולבניה 
המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
טל'   ,72430 רמלה   ,91 ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל   לתכנון 

.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 הכנת תכנית מפורטת
שם התכנית: תכנון מחדש בשכ' גני טל בבני עי"ש

התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת "תכנית מפורטת 

מס' זמ/10/12/8".

תחום התכנית: שכ' גני טל בבני עי"ש מצפון ומדרום לרח' 
מנחם בגין, ממערב לרח' דרך הנצחון ומדרום לכביש מס' 3922 

- גוש 486, חלקות 59, 61, 208-63 במלואן.

השינויים המוצעים: התכנית תשנה את התכניות החלות 
בין  למגורים  בניה  זכויות  ינוידו  ובמסגרתה  המקרקעין  על 
לייעודי  בניה  וזכויות  קרקע  ייעודי  ויקבעו  שונות  חלקות 
בפועל  הקיימת  המגורים  מצפיפות  כנדרש  השונים  הקרקע 

בתחום התכנית.

אדם טל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר קביעת תנאים
התכנון  לחוק   78 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
היתרי  למתן  תנאים  קביעת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

בניה בתחום תכנית מפורטת מס' זמ10/12/8.
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תחום התכנית: שכ' גני טל בבני עי"ש מצפון ומדרום לרח' 
מנחם בגין, ממערב לרח' דרך הנצחון ומדרום לכביש 3922 - 

גוש 486, חלקות 59, 207-61 במלואן.

מטרת התכנית: א( לא ייתנו היתרי בניה למבנים חדשים 
בגוש 486 בחלקות 63, 66, 73, 148-141; ב( לפי האמור בסעיף 
בניה  היתרי  ליתן  ניתן  יהיה  בו,  בנאמר  לפגוע  ובלי  לעיל,  א' 
ציבוריות  תשתיות  העברת  לטובת  התכנית  תחום  בכל 
תחנות  שאיבה,  תחנות  כגון:  תשתית,  מיתקני  הקמת  ולטובת 
על  להיתר שתוגש  לבקשה  בהתאם  הכל  וכד',  טרנספורמציה 

ידי רשות מוסמכת בלבד.

ל–3 שנים או עד להפקדת התכנית,  יהיה  תוקף התנאים 
המוקדם מבנין שניהם.

אדם טל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

מס' חש/מק/15/17/13", שינוי לתכנית חש/במ/17/13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש 8922, 
ח"ח 3; מגרש 38; שטח התכנית: 574 מ"ר.

בריכת שחיה  להקמת  הנחיות  לקבוע  א(  מטרת התכנית: 
ואיכות  בריאות  תנאי  להבטיח  ב(  התכנית;  בתחום  פרטית 
סביבה נאותים בעת הקמת בריכת השחיה הפרטית; ג( לקבוע 
הוראות תפעול לבריכת השחיה הפרטית כדי למנוע הפרעות 

סביבתיות ולעמוד בתנאי התברואה; ד( קביעת הוראות בינוי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6030, התש"ע, עמ' 883.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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 
שינוי  ק/מק/3516",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית ק/1/3000, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,8881 גוש   ;668/725Y קואורדינטה   ,198/900X קואורדינטה 

ח"ח 17; מגרש 1 בהתאם לתכנית ק/1/3000.

מטרת התכנית: הגדלת תכסית הבניה ושינוי קווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; 
כל  בסך  שינוי  בלא  קומה  ותוספת  הבניה  תכסית  הגדלת  ב( 

שטחי הבניה המותרים; ג( העברת שטחי בניה מקומה לקומה; 
ד( קביעת הוראות וזכויות בניה.

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה קסם  

מרחב תכנון מקומי שרונים

 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, 

הצ/מק/410/1-2א", שינוי לתכניות הצ/410/1-2, הצ/150.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה - גוש 8115, 
גוש   ;41  ,35  ,18 39, ח"ח   ,31  ,30 8118, חלקות  גוש   ;16  ,5 ח"ח 

8151, חלקות 26-23, ח"ח 33, 34.

בעלים  הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
ובלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי הוראות 

בינוי; ג( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5486, התשס"ו, עמ' 1448.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  התעשיה  אזור  4ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8636012 טל'  נתניה, 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמדר אהרון נוחם  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה שרונים  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה עפולה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  עפ/מק/7/6029",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכנית ג/6029.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' הסוכנות 
היהודית 23 - גוש 16712, חלקה 23 בשלמותה.
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מטרת התכנית: שינוי קו 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 
ולבניה עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קרית  הצפון,   מחוז 

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 גולן

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

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

לתכנית  שינוי  גו/מק/02/13585",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/13585.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרום גולן - גוש 202000,   
חלקה 13.

משצ"פ  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לשצ"פ  ממגורים  שטחים  החלפת  ב(  ודרך;  א'  למגורים 
ודרך; ג( ביטול קטע מדרך 17, על ידי החלפת שטחים בין 

שצ"פ לדרך.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4646.

לתכנית  שינוי  גו/מק/02/15550",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/15550.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלע אלון - גוש 202000,   
חלקות 2, 4, 33.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש; ב( קביעת   
בניה;  בניה, מרווחי  ג( קביעת הוראות  מינימלי;   גודל מגרש 

ד( קביעת שלבים, התניות לביצוע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 543.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכן במשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גולן  

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 
בתכנית,  הכלולים  ג/7251, השטחים  ג/10955,  לתכניות  שינוי 

בעלי השטחים הרשומים בטאבו ומיקום השטחים.

חלקות   ,10248 גוש   - אפק  ובעלים:  לתכנית  גושים/חלקות 
 52 חלקה  אפק,  קיבוץ  קטן,  יצחק  בבעלות   ,51 חלקה  בשלמותן: 
בשלמותה, בבעלות חברה להשקעות של בנק ערבי ישראלי בע"מ, 
בשלמותה,   56 חלקה  אפק,  קיבוץ  בבעלות  בשלמותה,   54 חלקה 
בבעלות פנקס מוריס מאוטנר, חלקה 58 בשלמותה, בבעלות סטיבן 
ולקוביץ,  אני  בבעלות  בשלמותה,   ,60 חלקה  והילדה,  סילבר 
 81 חלקה  לישראל,  קיימת  קרן  בבעלות  בשלמותה,   61 חלקה 
בשלמותה, בבעלות שרה שולמן, חלקה 83 בשלמותה, בבעלות 
קיבוץ  בבעלות  בשלמותה,   85 חלקה  מוקמל,  ששון  אברהם 
 89 חלקה  סילבר,  אלברט  בבעלות  בשלמותה,   87 חלקה  אפק, 
בשלמותה, בבעלות קיבוץ אפק, חלקה 152 בשלמותה, בבעלות 

מדינת ישראל.

בעלים,  הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
שינוי קווי בניין למגרשים, שינוי גודל מגרש מינימלי ויצירת 
מתן  הקיימת,  הבריכה  בתחום  אירועים  גן  להקמת  שטח  תא 

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 מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חבל אשר, ד"נ גליל מערבי 25206, טל' 04-9879610. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

הצפון, ת"ד 580, נצרת עילית 17000, טל' 08-6508503.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יהודה שביט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  יזרעאלים  ולבניה 
מק/יז/03/153",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לגבמ153.

גוש   - עוז  מדרך  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
11808, חלקה 47 בשלמותה.

מטרת התכנית: החלפת שטחים בין קרקע חקלאית לאזור 
מגורים, כדי לאפשר הוצאת היתר לקיים בנחלה.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, 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 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
גלג/17/09/12907",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הגליל  לב 

שינוי לתכניות ג/12907, ג/4014, ג/6761.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש 19390, 
חלקות 12, 13 בשלמותן, ח"ח 105.

מוצע;  תשריט  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:   מטרת 
ב( הקטנת גודל מגרש מינימלי מ–400 מ"ר ל–353 מ"ר; ג( הגדלת 

תכסית מ–36% ל–50%; ד( איחוד וחלוקה בהסכמה.

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 לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מנחם עירון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 3/מע/מק/30/7215", 

שינוי לתכניות 3/ג/7215, 3/גנ/17454.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17485, 
ח"ח 51.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי מספר מבנים 
במגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, 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 מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
4/מע/מק/52/9607",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכניות 4/ג/11953, 4/ג/12464, 4/ג/9607.

 ,16873 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 1, 3, 10, 53; גוש 16875, ח"ח 20, 37, 38, 49.

הרחבת  ב(  לייעודים;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
ולדרך;  למגורים  לשצ"פ,  ציבור  ממבני  ייעוד  שינוי  ג(  דרך; 
ייעוד  שינוי  ה(  ולדרך;  ציבור  למבני  משצ"פ,  ייעוד  שינוי  ד( 

ממגורים למבני ציבור, דרך ושצ"פ; ו( שינוי בקו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט, עמ' 5832.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
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 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק/1/11507", שינוי 

לתכנית ג/11507.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פלך - גוש 18907 - 
ח"ח 1, 40, 53.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ לחקלאי ולהיפך תוך 
שמירת ייעודי הקרקע בתכנית, על ידי: א( שינוי ייעוד מקרקע 
ציבורי  משטח  ייעוד  שינוי  ב(  פתוח;  ציבורי  לשטח  חקלאית 

פתוח לקרקע חקלאית.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9990102 טל'  משגב,  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' שג/מק/17/06", 
שינוי לתכניות ג/1933, ג/6769, בהתאם לתכניות שג/מק/13/97, 

תרשצ1/22/2.

 ,19732 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 93 בשלמותה.

קדמי,  צדי,  הבניין  בקווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
וחדר  בלבד  לחניה  משמש  אשר  המרתף  בקומת  חל  השינוי 
מדרגות על בניה קיימת בלבד בחלקה 93, בלא שינוי בזכויות 

הבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9942121
 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.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שג/מק/07/09",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית מאושרת ג/8819.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18563, 
ח"ח 10.

שטחים  בהחלפת  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בין שטח ציבורי פתוח )שצ"פ( ושטח לבנייני ציבור בלא שינוי 
בסך כל שטח לכל ייעוד; ב( שינוי הוראות קווי הבניה בעבור 
בניה קיימת בלבד בלא שינוי בזכויות הבניה, קווי הבניין יהיו 

בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
 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.
סמיר והבה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

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

מק-84/2004", שינוי לתכניות ג/13731, ג/9671, מג/מק28/98.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שלומי - גוש 19888, 
חלקה 140; מגרש 212.

קווי  לנספח  בהתאם  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
הבניין המצורף; ב( הוספת מבנה מחסן בתחום המגרש; ג( שינוי 
בהוראות האדריכליות ובהוראות בינוי של מחסנים; ד( התרת 
הקמת מחסן בקו בניין קדמי וצדי אפס בפנייה צפון מזרחית של 

מגרש ובנפרד מהבית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5428, התשס"ה, עמ' 3891.

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

פתוחים לקהל.

אלי שמחון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  

מחוז הדרום
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:
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"תכנית מס' 5/מק/2360", שינוי לתכנית 47/115/03/5.  )1(

בית  רח'  באר שבע,  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים   
שאן 45 - גוש 38310, חלקה 29; גוש 38321, חלקה 28.

א'  מגורים  אזור  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
ידי  על  בודד,  חד–משפחתי   ,347 מס'  מגרש  ביתך(,  )בנה 

שינוי קו בניין צדי בעבור מדרגות.

"תכנית מס' 5/מק/2474, שינוי לתכנית 3/134/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' שיטה 20   
- גוש 38010, ח"ח 49, 313.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, )בנה ביתך(, מגרש   
מס' 196, חד–משפחתי בודד עם קיר משותף, על ידי שינוי 

בקו הבניין בעבור תוספת בניה עתידית.

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.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

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

/5 5/במ/4/75,  לתכניות  שינוי  5/מק/2414",  מס'  "תכנית   )1(
במ/3/75, 5/במ/75.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
מנחם, רח' אביטל 9 - גוש 38173, חלקה 35, ח"ח 57, 61.

א',  מגורים  אזור  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
ידי:  על  משותף,  קיר  עם  חד–משפחתי   ,B32 מסד  מגרש 
לניצול  קרקע  לקומת  א'  מקומה  בניה  זכויות  העברת  א( 
הוראות  שינוי  ב(  אחת;  בקומה  הבניה  זכויות  כל  של 
אחת;  בקומה  התוספת  כל  לבניית  בינוי  בדבר   התכנית 

ג( שינוי בקו בניין מ–5 מ' ל–3 מ' בעבור סככת הצלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 459.

"תכנית מס' 5/מק/2475", שינוי לתכנית 7/138/03/5ב.  )2(

ד',  ומקומם: באר שבע, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית   
רח' פארן 6 - גוש 38073, חלקה 22.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית, מגרש מס' 143 בעל   
4 יחידות דיור צמודות קרקע מסוג רכבת )מבנים טוריים(, 
על ידי: א( שינוי הוראות בדבר בינוי לגבי מיקום תוספות 

הבניה; ב( שינוי קווי הבניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התש"ע, עמ' 66.

/5 5/במ/2/72,  לתכניות  שינוי  5/מק/2515",  מס'  "תכנית   )3(
במ/72.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
מנחם, רח' רודנסקי 41 - גוש 38162, חלקה 29.

אזור  תכניות,  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגורים א', מגרש מס' A109, חד–משפחתי בעל קיר משותף, 
על ידי: א( הגדלת שטח הבניה בקומת הקרקע תוך העברת 
זכויות בניה למטרת עיקרית מקומה א'; ב( שינוי הוראות 
בקווי  שינוי  ג(  הקומות;  מספר  לגבי  בינוי  בדבר  התכנית 

הבניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 312.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה באר שבע, ת"ד 15, כיכר מנחם בגין 1, באר שבע, 
טל' 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מיתר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  15/מק/2035",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 

לתכנית 7/101/02/15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מיתר, שכ' רבין, רח' 
דרך הארץ 4 - גוש 100642, חלקה 80; מגרש 577.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדיים וקו בניין אחורי לפי 
תשריט.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
 .08-6684010 טל'   ,85025 מיתר   ,1 ת"ד  מיתר,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, 

טל' 08-6263821.

אבנר בן גרא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה מיתר  

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

טלמדיק אינטרנשיונל מנפאוור בע"מ
)ח"פ 51-229680-7(

)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 4.4.2010, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ברקת 



1991 ילקוט הפרסומים 6065, ח' באדר התש"ע, 22.2.2010

המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ציון,  מבשרת   ,22
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון כהנר, מפרק

סיעוד ישיר בע"מ
)ח"פ 51-242476-3(

)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 4.4.2010, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' ברקת 
22, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון כהנר, מפרק

ליניאל DDB חיפה בע"מ
)ח"פ 51-183556-3(

)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 
רואי  של  במשרדם   ,9.00 בשעה   ,24.3.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבון של החברה, ברנשטיין, ישראלי ושות', רח' שער פלמר, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים ליניאל, מפרק

י.ד.א.א.מ בע"מ
)ח"פ 51-330262-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.4.2010, בשעה 10.00, אצל גולן, גולדשמידט ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוסיף טמיר, מפרק

אור קומיוניטי ונצ'רס ג'י.פי. בע"מ
)ח"פ 51-413340-4(

)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 4.4.2010, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין הרצוג, 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,4 ויצמן  רח'  ושות',  נאמן  פוקס, 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צאלה יורקביץ, עו"ד, מפרקת

ד"ר ירום אריה
)ח"פ 51-327598-2(

)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 
לשם  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.4.2010 ביום  תתכנס 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ד"ר אריה ירום, מפרק

ארלי גרד בע"מ
)ח"פ 51-149482-5(

)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 6.4.2010, בשעה 17.00, ברח' דרך מנחם בגין 
52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי הורוביץ, עו"ד, מפרק

סיירת ברק )1989( בע"מ
)ח"פ 51-143525-7(

)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 
החברה,  במשרדי   ,16.30 בשעה   ,6.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
בניין עמידר, קרית מלאכי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי שמש, מפרק

ירון אחזקות עמל בע"מ
)ח"פ 51-290037-4(

)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 
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דין  עורכי  במשרד   ,9.00 בשעה   ,7.4.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
לשם  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  רח'  ושות',  אברמוביץ-איזרדל 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

ירון לבנשטיין, עו"ד, מפרק

תים תעשיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-190286-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית

לפקודת  338ו–327)4(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים סופית 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.4.2010, בשעה 10.00, במשרדי 
החברה, רח' מרטין גהל 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף לוין, עו"ד, מפרק

תים תעשיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-190286-8(

)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 7.4.2010, בשעה 10.30, במשרדי החברה, רח' מרטין 
גהל 7, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף לוין, עו"ד, מפרק

סולגיימס בע"מ
)ח"פ 51-324730-4(

)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 25.3.2010, בשעה 10.00, במשרדי יגאל ארנון ושות', 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,22 ריבלין  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק מרשנד, מפרק

אלקס אסטרטגיה בע"מ
)ח"פ 51-372766-9(

)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 

משרד   ,CBLS במשרדי  ,10.00 בשעה   ,24.3.2010 ביום  תתכנס 
עורכי דין, ברח' עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מרדכי גולדברג-כידון, מפרק

ראבי בע"מ
)ח"פ 51-037189-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שוב, מרח' 

ויצמן 2, תל אביב 64239, 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.

שמואל שוב, עו"ד, מפרק

בטוחות משרד לבטוח בע"מ
)ח"פ 51-393632-8(

)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 26.1.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  ארגוב,  חגית  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

032790362, מרח' אבא הלל 3, רמת גן 52118, 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.

חגית ארגוב, רו"ח, מפרקת

אי.די.אנרג'י דרייב בע"מ
)ח"פ 51-367755-9(

)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 27.1.2010, התקבלה החלטה 
מדרך  מוזסון,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

השלום 53, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן מוזסון, עו"ד, מפרק

עשה-אל כירופרקטיקה שירותי בריאות בע"מ
)ח"פ 51-313654-9(

)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 30.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן נרדי, מרח' אבן 

גבירול 52, 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.

ערן נרדי, עו"ד, מפרק

אדסמרקט נטוורק בע"מ
)ח"פ 51-404454-4(

)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 7.1.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  לוקר,  הראל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 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.

הראל לוקר, עו"ד, מפרק

ד.ט. אכיפת חיובים בע"מ
)ח"פ 51-295844-8(

)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 21.1.2010, התקבלה החלטה 
משד'  דורון,  אלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 58, 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.

אלי דורון, עו"ד, מפרק

לידור - חברה לכ"א וסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-364265-2(

)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 26.1.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול קאשני, ת"ז 

052562766, ממושב שקף 11, ד"נ לכיש דרום, 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.

שאול קאשני, מפרק

אינטגרלים בע"מ
)ח"פ 51-278560-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  ויינשטיין,  הלל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

7214547, מרח' תל מאנה 3, 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.

הלל ויינשטיין, מפרק

סי אי אמ בי די בע"מ
)ח"פ 51-410630-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ולמנות את 
ד"ר רפי הופשטיין, ת"ז 02598514, מרח' הזמיר 19, מבשרת ציון, 

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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

    ינון לקס, עו"ד
בא כוח החברה    

גולדשטיין י.מ.ג. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-267474-8(

)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 27.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע גולדשטיין, מרח' 

לוחמי הגטו 9, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהושע גולדשטיין, מפרק

אורות מציון בע"מ
)ח"פ 51-309319-5(

)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 24.1.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אילה פולק-משה,  לפרק את החברה מרצון 

ת"ז 032456055, מרח' ויצמן 49, כפר סבא, 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.

אילה פולק-משה, עו"ד, מפרקת

אחד פלוס אחד היי טק בע"מ
)ח"פ 51-242546-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  שלי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המרד 29, 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.

שלי נחום, עו"ד, מפרק

גג ללול קציר בע"מ
)ח"פ 51-258052-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2010, התקבלה החלטה 
מחצר  אלבג,  זהר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
שמונה,  קרית   ,1032 ת"ד  העליון,  הגליל  האזורית  המועצה 

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.

זהר אלבג, עו"ד, מפרק

אסף-עד נכסים בע"מ
)ח"פ 51-229688-0(

)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 24.1.2010, התקבלה החלטה 
רב  מרח'  בן–שחר,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אשי 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.

חיים בן–שחר, מפרק

קונסלטיקס בע"מ
)ח"פ 51-376954-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה שאנן, מרח' שלמה 

בן–יוסף 27, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה שאנן, מפרק

נישון - סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-124274-5(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
מרח' שלמה  נטע שאנן,  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

בן–יוסף 27, תל אביב, 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.

נטע שאנן, מפרקת

פרוקורה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-292790-6(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן לוי, מרח' ה' באייר 

26, 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.

ראובן לוי, מפרק

עידן חדש )ל.מ.ע( בע"מ
)ח"פ 51-426133-8(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
גרוס,  אצל  בשט,  עידו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין 

העגול, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל בציון סכום החוב וביסוסו.

עידו בשט, מפרק

ארם החזקות בע"מ
)ח"פ 51-377930-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון אולמן, ת"ז 

000178863, מרח' נוה מץ 14, רחובות, 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.

שמעון אולמן, מפרק

סטודיו אפקט בע"מ
)ח"פ 51-143028-2(

)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 3.1.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  גליק,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 11ב, רעננה, 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.

איתן גליק, עו"ד, מפרק

רלקה בע"מ
)ח"פ 51-338499-0(

)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 26.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי, ת"ז 055727127, 

מרח' בר אילן 9, רעננה, 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.

יובל רשפי, רו"ח, מפרק
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די.קיי. רכש ולוגיסטיקה בע"מ
)ח"פ 51-366812-9(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל קור, ת"ז 011139573, 

מרח' נצח ירושלים 3/1, אפרתה, 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.

דניאל קור, מפרק

שניידר את שושני בע"מ
)ח"פ 51-044528-1(

)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 26.1.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  אריאל,  יעל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,61201 20130, תל אביב  88, ת"ד  034169938, מדרך מנחם בגין 

טל' 03-5628381, פקס' 03-5628380, 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.

יעל אריאלי, עו"ד, מפרקת

ברק ליפט בע"מ
)ח"פ 51-371784-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון טל, מרח' הרב 

נריה 6, ראשון לציון, טל' 03-9515998, 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.

שרון טל, עו"ד, מפרק

אל אנד די - שירותים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-401487-7(

)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 26.1.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור יוחנן, ת"ז 

024154403, מרח' פרלוק 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור יוחנן, מפרק

גלר יוזמות בנכסים בע"מ
)ח"פ 51-168475-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 30.12.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אהוד גלר, ת"ז 

0607970, מרח' דוד מרכוס 9, הרצליה, 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.

ד"ר אהוד גלר, מפרק

 החברה הכלכלית של איגוד המוניות ת"א
וגוש דן בע"מ

)ח"פ 51-353506-2(

)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 14.12.2009, התקבלה 
יהודה בר–אום,  ולמנות את  החלטה לפרק את החברה מרצון 
מרח' שוהם 17, ראשון לציון, ואת מאיר דורני, מרח' חנקין 94, 

חולון, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר דורני, מפרק
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ב.מ.ק.כ בנימין - אחזקות פיננסיות )1990( בע"מ
)ח"פ 51-283533-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2009, התקבלה החלטה 
רישיון  הדר,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
עורכי   - דין  עורכי  איתן-מהולל,  קבוצת  ממשרד   ,30257 מס' 

פטנטים, שד' אבא אבן 10, הרצליה, 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.

גיא הדר, עו"ד, מפרק

ד"ר יורם דנציגר עו"ד, חברת עורכי דין
)ח"פ 51-257904-6(

)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 28.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו לוין, מרח' מנחם 

בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עידו לוין, עו"ד, מפרק

סקוט אברפורד בע"מ
)ח"פ 51-323830-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.12.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל רשפי, ת"ז 055727127, 

מרח' בר אילן 9, רעננה, 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.

יובל רשפי, רו"ח, מפרק

הקופסה הירוקה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-357706-4(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.1.2010 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
מרח'  צמחוני,  עתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יהודה הלוי 23, מגדל דיסקונט, תל אביב 65136, 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.

עתי צמחוני, עו"ד, מפרק

מדיבל טכנולוגיות ראיה רפואית בע"מ
)ח"פ 51-273096-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,25.1.2010 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
 ,05774953 ת"ז  קצב,  יוסי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכרמל 7/2, ת"ד 111, יקנעם עילית 20692, 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.

יוסי קצב, מפרק

אקספשיונל בע"מ
)ח"פ 51-289467-6(

)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 26.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז בן חיים, מרח' זיכרון שרה 

23, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז בן חיים, מפרק
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עמיתי 2000 - מהנדסים יועצים בע"מ
)ח"פ 51-297119-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,25.1.2010 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי ששון, מרח' ערער 9, 

מודיעין, 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.

אבי ששון, עו"ד, מפרק

ת'רי די אנשור בע"מ
)ח"פ 51-376185-8(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר עדיקא, רישיון 
אמודאי  אבולעפיה  שר,  אהרנסון,  עו"ד  ממשרד   ,35200 מס' 

ושות', רח' הרצוג 21, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר עדיקא, עו"ד, מפרק

פומביי בע"מ
)ח"פ 51-376191-6(

)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 25.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר עדיקא, רישיון 
אמודאי  אבולעפיה  שר,  אהרנסון,  עו"ד  ממשרד   ,35200 מס' 

ושות', רח' הרצוג 21, ירושלים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אמיר עדיקא, עו"ד, מפרק

אקומד בע"מ
)ח"פ 51-368664-2(

)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 1.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל קורניצר, מרח' 
שמאי 14א, ירושלים 94631, פקס' 02-6223022, 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.

רפאל קורניצר, עו"ד, מפרק

אליניט הנהח"ש בע"מ
)ח"פ 51-340131-5(

)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 26.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית עמר, מרח' סמטת 

האצטרובל, מושב כפר שמואל 224, 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.

אורית עמר, עו"ד, מפרקת

__________

תיקון טעות
במבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד האוצר 
שפורסמו  הנאצים,  רדיפות  לנפגעי  סיוע   - ציבור  במוסדות 
בילקוט הפרסומים 6057, התש"ע, עמ' 1715, במספור הסעיפים, 
צריכים   11 עד   6 סעיפים  ולפיכך   5 הספרה  בטעות  נשמטה 

להיות מסומנים 5 עד 10, בהתאמה.

)חמ 3-1888(

תיקוני טעויות דפוס
וחלוקת התפקידים  כינון הממשלה, הרכבה  בהודעה על   )1(
בין השרים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5949, התשס"ט, 
עמ' 3682, צריך להוסיף להרכב הממשלה: "אבישי ברוורמן, 

שר )מופקד על ענייני המיעוטים(".

)חמ 3-3281(  

ערר,  בוועדת  לחבר  מקום  ממלא  מינוי  על  בהודעה   )2(
 ,1571 עמ'  התש"ע,   ,6051 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 

במקום "יאיר" צריך להיות "יריב".

)חמ 3-265(  


