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מינוי מפקחים
לפי חוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על המעונות, 
למפקחים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

לעניין החוק האמור:

דליה לב שדה, ת"ז 054768858 - בכל הארץ

נעמי אבוטבול, ת"ז 29002763 - בכל הארץ

בתיה פריד, ת"ז 4145975 - בכל הארץ

ורד כרמון, ת"ז 055976567 - בכל הארץ

שמואל כהן, ת"ז 50658665 - במחוז חיפה והצפון

סלעית שחר הוכמן, ת"ז 057828717 - במחוז חיפה והצפון

עופרה פישבין, ת"ז 22197537 - במחוז חיפה והצפון 

הייפא פאהום, ת"ז 54788310 - במחוז חיפה והצפון 

גיטה אשל, ת"ז 26077529 - במחוז ב"ש והדרום

מיכל רבין, ת"ז 055315402 - במחוז ת"א והמרכז

בתיה אולחובסקי, ת"ז 051448629 - במחוז ת"א והמרכז

עדה  רביב, ת"ז 057450629 - במחוז ת"א והמרכז

רינה חסילביץ, ת"ז 051243210 - במחוז ת"א והמרכז

עמליה בן שהם, ת"ז 054948005 - במחוז ת"א והמרכז

אלונה אילת, ת"ז 3061857115 - במחוז ת"א והמרכז

שרית ספיר, ת"ז 028942209 - במחוז ת"א והמרכז

דינה  רייף, ת"ז 010630275 - במחוז ת"א והמרכז

מירב בדיחי, ת"ז 38349213 - במחוז ירושלים

יוסף  וקנין, ת"ז 057722274 - במחוז ירושלים

כוכבה סרוסי, ת"ז 057516056 - במחוז הדרום

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 2056—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

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

התשט"ו-1955 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
גלית מבורך, ת"ז 022030423, לפקידת סעד מחוזית בכל הארץ, 

לעניין החוק האמור.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 143—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

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

התשט"ו-1955 

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

מינויה של רבקה קוצר, ת"ז 2067154740, כך שבמקום "קרית ים" 
יבוא "קרית אתא".

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 143—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

2  י"פ התשמ"ה, עמ' 305.

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

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו- 11966, אני ממנה את רוחאנה אמאל, ת"ז 058537671, 

לפקידת סעד בעיריית דלית אל כרמל, לעניין החוק האמור.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 1769—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

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

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומות  של  מינוין  את  מבטל   אני  התשכ"ו-11966, 

לפקידות סעד לעניין החוק האמור:

רות רבקה מאירי, ת"ז 058840315 - עיריית שוהם2;

שולה ורבין, ת"ז 067830646 - מועצה מקומית בני עייש3.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 1769—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 4290.

3  י"פ התשס"ו, עמ' 51.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
11958, ולאחר התייעצות עם הרשות המקומית, אני ממנה את 
יוסי מלר, ת"ז 030069462, נציג ציבור, לחבר בוועדת ערר במחוז 

ירושלים, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 1082—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

הכרזה על בית סוהר 
לפי פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971 

]נוסח  הסוהר  בתי  לפקודת   69 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי  בזה  מכריז  אני  הפקודה(,   - )להלן  התשל"ב-11971  חדש[, 

__________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 126.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
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השיפוט  בתחום   39773 בגוש   1 מחלקה  כחלק  הידוע  שטח 
לפי  סוהר  בית  הוא  "אלה"(  סוהר  )בית  שבע  באר  העיר  של 

הפקודה.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 717—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                     

הכרזה על בית מעצר 
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996 

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שנציב  ולאחר  התשנ"ו-11996,  מעצרים(,   - אכיפה  )סמכויות 
פי  על  בתנאים  עומד  שלהלן  המיתקן  כי  אישור  הסוהר  בתי 
את  במשמורת  בו  שיוחזקו  לעצורים  לאפשר  ניתן  וכי  החוק 
זכויותיהם על פי החוק, אני מכריז בזה כי השטח הידוע כחלק 
מחלקה 1 בגוש 39773 בתחום השיפוט של העיר באר שבע )בית 
סוהר "אלה"( הוא מקום מעצר שבאחריות שירות בתי הסוהר.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 717—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                     __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

אצילת סמכויות 
לפי חוק–יסוד: הממשלה 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
055424782, את סמכויותי לפי  אוצל בזה למאיר שפיגלר, ת"ז 
סעיף 10 לחוק העסקת קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1995, למעט 

הסמכות להתקין תקנות.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 17—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158; התש"ע, עמ' 488 ועמ' 501.

אצילת סמכויות 
לפי חוק–יסוד: הממשלה 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
055424782, את סמכויותי לפי  אוצל בזה למאיר שפיגלר, ת"ז 
התשי"ט-21959,  התעסוקה,  שירות  לחוק  ו–)ב(,  65)א(  סעיפים 

למעט הסמכות להתקין תקנות.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 17—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע,עמ' 488 ועמ' 498.

הודעה על מינוי מועצה ציבורית לשילוב וקידום 
נשים בעבודה 

לפי חוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל 
התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח-2008 

אני מודיע כי בתוקף סמכותי פי סעיף 5 לחוק לעידוד של 
שילוב וקידום של נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה 
 21( התש"ע  באדר  ז'  ביום  מיניתי  התשס"ח-12008,  לנשים, 
בפברואר 2010( מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים בעבודה 

כלהלן:

 - )בדימוס(  העליון  המשפט  בית  שופטת   - דורנר  דליה   )1(
יושבת ראש;

הזדמנויות  שוויון  נציבות  נציגת   - קניג-יאיר  ציונה   )2(
בעבודה;

מרי חדייר - נציגת הרשות לקידום מעמד האישה;  )3(

פרידה ישראלי - נציגת משרד האוצר;  )4(

איברהים ריאד - נציג משרד התעשייה המסחר והתעסוקה;  )5(

בת שבע שטראוכלר - נציגת ארגון העוסק בזכויות נשים;  )6(

רודיינה ג'רייסי - נציגת ארגון העוסק בזכויות נשים;  )7(

איריס ורדי-ישראלי - נציגת ארגון עובדים;  )8(

אתי וידבסקי - נציגת ארגון מעסיקים;  )9(

פרנסיס רדאי - נציגת אקדמיה;  )10(

נח לוין אפשטיין - נציג אקדמיה.  )11(

המנויים  החברים  לגבי  זולת  שנים,  ל–4  המינוי  תוקף 
בפסקאות )6( עד )9( שתוקף מינוים לשנתיים.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 4039—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 482.

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים 
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953 

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה:

ת"י 1 חלק 1 - צמנט: צמנט רגיל, מיולי 2002 וגיליון תיקון מס' 1 
מאפריל 2003.

ת"י 1 חלק 3 - צמנט: צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך, 
מיולי 2002.

יבוא במקומם:

ת"י 1 חלק 1 - צמנט: צמנט רגיל, מאפריל 2010.

ת"י 27 - צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין, מאוגוסט 1984, 
 2 מס'  תיקון  גיליון   ,1990 מספטמבר   1 מס'  תיקון  גיליון 

מנובמבר 1993 וגיליון תיקון מס' 3, מאוקטובר 1994.

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.
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יבוא במקומו:

ת"י 27 - צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין, מאפריל 2010.

לבוכנות  אטימה  גומיות  למכוניות:  חילוף  חלקי   -  225 ת"י 
המופעלות הידרולית, מאוגוסט 1970.

יבוא במקומו:

ת"י 225 - חלקי חילוף למכוניות - גומיות אטימה ואטמים 
לבוכנות המופעלות הידרולית, מאפריל 2010.

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-
אם ויריעות אלסטומריות אחרות, מפברואר 1994.

יבוא במקומו:

ת"י 1430 חלק 2 - יריעות לאיטום גגות: יריעות אי-פי-די-
אם, מאפריל 2010.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 95—3(  

                                           בנימין )פואד( בן אליעזר
                                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

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

התשכ"ג-1963 

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

מכהנים בתפקידם:

)תשתיות  בכיר  אגף  מנהל   ,022338131 ת"ז  שמואלי,  מרדכי 
תעופתיות(;

)תשתיות  בכיר  תחום  מנהל   ,069187391 ת"ז  שפיצר,  יוסף 
קרקעיות(;

מערך  על  ומפקח  ראשי  בוחן   ,067219089 ת"ז  שלזינגר,  ג'וני 
תעבורה אווירית;

)תשתיות  בכיר  תחום  מנהל   ,038630505 ת"ז  בהט,  ליבי 
אוויריות(;

מתן אוריין, ת"ז 066409715, מרכז )תשתיות אוויריות(.

י"ח באייר התש"ע )2 במאי 2010(
)חמ 549—3(  

                                                     ישראל כ"ץ
__________                   שר התחבורה והבטיחות בדרכים

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

2  ס"ח התשכ"ג, עמ' 104.

מינוי מבקר 
 לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-1957 

של  יצוא  על  לפיקוח  חוק,   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשי"ז-11957  החי,  מן  תוצרת  ושל  חיים  בעלי 
החוק(, אני ממנה את ד"ר מיכל גנץ, ת"ז 037217320, עובדת 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, למבקרת לעניין החוק.

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

גנץ מכהנת בתפקידה במשרד  ד"ר  עוד  כל  המינוי  תוקף 
החקלאות.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 1223—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית 
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח 
הווטרינרית,  הרופאה  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[, 
עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(, מיכל 
גנץ, ת"ז 037217320, לרופאה וטרינרית ממשלתית כמשמעותה 

בחיקוק האמור.

תוקפו של מינוי זה כל עוד ד"ר גנץ מורשית לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-

21991, וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד החקלאות.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 1469—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 76.

מינוי מפקח 
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985 

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  רוזן,  רמי  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
 - )להלן  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובד   ,052758067

המשרד(, למפקח כמשמעותו בפקודה.

במשרד  בתפקידו  משמש  רוזן  רמי  עוד  כל  המינוי  תוקף 
החקלאות.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 1469—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

מינוי יושב ראש ועדה מייעצת 
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957 

יצוא של  על  לפיקוח  לחוק   11 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, 
אני ממנה את ד"ר שלמה גראזי, רופא וטרינר ראשי יבוא-יצוא, 
ליושב ראש הוועדה המייעצת לעניין התקנות לפיקוח על יצוא 
וחלב  דבש  יענים,  )דגים,  החי  מן  תוצרת  ושל  חיים  בעלי  של 

ומוצריהם ומוצרי ביצים(, התשנ"ח-21998.

כ"ח באייר התש"ע )12 במאי 2010(
)חמ 851—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

2  ק"ת התשנ"ח, עמ' 718.
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שינוי בשמה ובהרכבה של ועדה מייעצת להדברת 
זבוב הפירות של הים התיכון 

לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-1956 

ו–9 לחוק הגנת הצומח,  בתוקף  סמכותי לפי סעיפים 2ב 
התשט"ז-11956, אני מורה כלהלן:

זבוב  להדברת  שמונתה  המייעצת  הוועדה  של  שמה   .1
הפירות של הים התיכון ישונה ל"וועדה מייעצת להדברת 

זבוב הפירות של הים התיכון וזבוב הזית";

מייעצת  בוועדה  לחברים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני   .2
להדברת זבוב הפירות של הים התיכון וזבוב הזית:

במקום  עובד המדינה,   ,051837912 ת"ז  גרוס,  ד"ר שמואל   
שלמה ישראל;

אהוד חנוך, ת"ז 051742336, עובד המדינה;  

מינוי הוועדה המייעצת שפורסם2, יתוקן לפי זה.  .3

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 1021—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשט"ז, עמ' 79; התשכ"ו, עמ' 44.

2  י"פ התשס"ח, עמ' 338; התשס"ט, עמ' 1839.

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים 
לפי חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג-1983 

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ג-11983  פסולת(,  )הטלת 
המסחר  התעשייה  שר  נציג   ,52618733 ת"ז  ברל,  זאב  את 
במקום  החוק,  לפי  היתרים  למתן  בוועדה  לחבר  והתעסוקה, 

אוהד אורנשטיין2.

ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים3, תתוקן לפי זה.

כ"ח בניסן התש"ע )12 באפריל 2010(
)חמ 1715—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

1  ס"ח התשמ"ג, עמ' 110.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1808.

3  י"פ התשמ"ד, עמ' 3217.

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים 
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988 

הים  זיהום  מניעת  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני ממנה 
את זאב ברל, ת"ז 52618733, לחבר בוועדה למתן היתרים לפי 
החוק, לנציג שר התעשייה המסחר והתעסוקה, במקום אוהד 

אורנשטיין2.

ההודעה בדבר מינוי הוועדה למתן היתרים3, תתוקן לפי זה.

כ"ח בניסן התש"ע )12 באפריל 2010(
)חמ 2183—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 118.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1808.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 4477.

הסמכה 
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,000541532 ת"ז  סרי,  אהרון  את  מסמיך  אני  התשנ"ג-11993, 
בתקנות  כהגרתם  המפוקחים  החומרים  לעניין  לממונה 
בעניין  מונטריאול  פרוטוקול  )יישום  המסוכנים  החומרים 

חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(, התשס"ד-2004.

משמש  ההסמכה  מקבל  עוד  כל  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ז' בסיוון התש"ע )20 במאי 2010(
)חמ 2462—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה                     __________

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

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

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

אותה כדלהלן:

מס' זהות ________________________השם 
053968285 יאיר צדוק 
059028183 צורי ג'אן 
051577849 רצון כהן 
032868739 רועי יוסף 
055370233 יואב כהן 
035755834 חזי בשי 
051087211 צבי קורן 

תוקף המינוי מיום ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 140—3(  

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130.

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
והפרק השביעי 

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

ח"פ בע"מ,  וביוב  מים  תאגיד  כרמים  עין  וחברת   הואיל 
51-431500-1, היא גוף שעיריית כרמיאל משתתפת בהנהלתו 
וחברת פלגי מוצקין בע"מ, ח"פ 51-428719-2, היא גוף שעיריית 

קרית מוצקין משתתפת בהנהלתו;

גופים  ועיריית קרית מוצקין הן  ועיריית כרמיאל  והואיל 
התשי"ח-1958  המדינה,  מבקר  לחוק   )4(9 סעיף  לפי  מבוקרים 

]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

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

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק להחיל על חברת עין כרמים תאגיד מים וביוב בע"מ ועל 
חברת פלגי מוצקין בע"מ את ביקורת המדינה בכל התחומים 
שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק השביעי שבחוק שעניינו 

בירור תלונות הציבור.

כ"ז באייר התש"ע )11 במאי 2010(
)חמ 463—3(  

מיכל לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

ונציב תלנות הציבור                     

הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות 
המחוזיות והשגות הציבור בתכנית לתשתית לאומית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)8( לחוק התכנון 
התשכ"ה-11965, כי הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות 
לאומיות )להלן - הוועדה הארצית(, בישיבתה מס' 05/2010  מיום 
כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010( החליטה על מתן ארכה של 22 
ימים לתקופת הגשת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור 
בתכנית לתשתית לאומית, מספר תת"ל 35 - הגנות החופים בים 

המלח ותשתיות נלוות - ההגנות הדחופות )להלן - התכנית(.

מקום הצגת התכנית: עותק שלם של התכנית לרבות תסקיר 
ההשפעה על הסביבה נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון 
הארצית  המועצה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ולבניה 
לתכנון ולבניה; במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

דרום; ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר.

התכנית  הוראות  הכולל:  התכנית  ממסמכי  חלקי  עותק 
ותשריט מצב מוצע נמצא במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון 
ולבניה במחוזות של משרד הפנים שבתחומם לא חלה התכנית 

תל אביב, צפון, מרכז, חיפה וירושלים.

בקרקע,  מעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות  להגיש  לחוק 
לתכנית  והשגותיו  הערותיו  את  להגיש  רשאי  התכנית,  ידי 
ולבניה  לתכנון  הארצית  לוועדה   ,2010 ביוני   2 לתאריך  עד 
הוועדה המחוזית  לאומיות, עם העתק למשרדי  של תשתיות 
לוועדה  הפנייה  הפנים;  משרד  דרום,  במחוז  ולבניה  לתכנון 
בכתב,  תהיה  לאומיות  תשתיות  של  ולבניה  לתכנון  הארצית 

בשלושה העתקים ותלווה בנימוק ובביסוס הטיעונים.

ההערות  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
וההשגות.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
מסמכי התכנית המחייבים בלבד, במרכז המידע הגאוגרפי - 
תכנוני של משרד הפנים, בטלפון: 03-9298115, בימים א' - ה' 

בשעות 9:00 - 16:00.

הפנים: משרד  של  האינטרנט  באתר   - נוסף   מידע 
www.moin.gov.il תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי תכנוני 

)בעמוד השער(.

הודעה זו מפורסמת גם באתר האינטרנט של משרד הפנים:  
www.moin.gov.il  תחת הכותרת: הודעות בענייני תכנון ובניה 

)בעמוד השער(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ט, עמ' 330.

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

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

פקס' 02-5697997;

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

קרית  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   )3(
הממשלה, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, 

פקס' 08-6263797;

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר, נווה זוהר 86910,   )4(
טל' 08-6688841, פקס' 08-6584102;

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

פקס' 02-6290293;

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

;08-9788418

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' פל ים 15,   )7(
קרית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633427, פקס' 04-8633432;

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

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

פקס' 04-6508560.

כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 697—3(  

גבריאל מימון  
                                      יושב ראש הוועדה הארצית לתכנון

                                            ולבניה של תשתיות לאומיות

תיקון טעות בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים 
לפי חוק רישום שיכוני ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964 

ציבוריים  שיכונים  אישור  על  בהודעתי  כי  מודיעה  אני 
בטור   ,1964 עמ'  התש"ע,   ,6065 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 
שכותרתו  בטור  ציונה"  "נס  לצד  תכנית",  "מס'  שכותרתו 

"המקום", במקום "3/15/14" צריך להיות "3/50/14".

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 74—3(  

אילת אלקרט  
מרכזת רישום  

מינהל מקרקעי ישראל                     

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט 

ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם 
אני  דתיים(, התשמ"ו-11986,  דין  ובתי  בתי המשפט  תיקי  של 

__________
1  ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342.
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בקרית  השלום  משפט  בתי  המשפט,  בתי  הנהלת  כי  מודיע 
שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, 
הרצליה,  סבא,  כפר  נתניה,  חדרה,  חיפה,  קריות,  עכו,  נהריה, 
ירושלים,  תל אביב, פתח תקוה, ראשון לציון, רמלה, רחובות, 
בית שמש, אשדוד, אשקלון, קרית גת, באר שבע, דימונה, אילת, 

מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפריט 
בתוספת

פירוט התעודות 
זמני החומר השגרתיות )תקנות(

תיקי תובענות אזרחיות 3)ב()6(
כספיות שבהן ניתן פס"ד 
בהעדר הגנה או בהעדר 

רשות להתגונן

מיום י"א בטבת 
התשס"ז )1 בינואר 
2007( ועד יום י"ד 

בתמוז התשס"ז )30 
ביוני 2007(

תובענות אזרחיות 3)ב()7(
כספיות שנמחקו לרבות 

תובענות כספיות 
שנמחקו מחוסר מעש

מיום י"א בטבת 
התשס"ז )1 בינואר 
2007( ועד יום י"ד 

בתמוז התשס"ז )30 
ביוני 2007(

תיקי תביעות קטנות 4)1(
לרבות הליכים נלווים 

והמרצות

מיום י"א בטבת 
התשס"ז )1 בינואר 
2007( ועד יום י"ד 

בתמוז התשס"ז )30 
ביוני 2007(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים.

כ"א בניסן התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 82—3(  

יהושע פרוינדליך  
גנז המדינה  

הודעה בדבר חובת רשות כבאות להעסיק את יחידת 
הכבאים שלה ולהשתמש בציודה במקום שהוא 

מחוץ לתחומה של רשות מקומית 
לפי חוק שירותי הכבאות התשי"ט-1959 

הכבאות,  שירותי  לחוק   15 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
התשי"ט-11959, שהואצלה לי2, אני מחייב את רשות הכבאות 
איגוד ערים אזור איילון )שירותי כבאות( להעסיק את יחידת 
את  למלא  כדי  קבע,  דרך  בציודה,  ולהשתמש  שלה  הכבאים 
החוק  לפי  כבאות  רשות  על  המוטלים  והחובות  התפקידים 
נמל   - בע"מ  לישראל  האווירית  התעשייה  בתחום  האמור, 
של  בתחומה  נמצא  ואינו  לתחומה  הסמוך  גוריון,  בן  תעופה 

רשות מקומית.

כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(
)חמ 3282—3(  

שמעון רומח  
נציב כבאות והצלה  

ומפקח כבאות ראשית                     __________
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 199.

2  י"פ התש"ן, עמ' 1723.

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור 

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-3991 
לפי סעיף 5)א( לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-
11993, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת הממוצעת 
לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש פברואר 2010 היה 4.66 

אחוזים.
כ"א באייר התש"ע )5 במאי 2010(

)חמ 2468—3(  
ערד מאי  

מנהל היחידה למידע ולדיווח  
בנק ישראל                     __________

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

הודעה על מתן הוראות לחברות לניהול קרנות 
נאמנות ולנאמנים 

לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 
אני מודיע לפי סעיף 97)ב( לחוק השקעות משותפות בנאמנות1, 
בקשר  הוראה  נתנה  ערך  ניירות  רשות  כי  התשנ"ד-1994, 

לחישוב וגילוי שכר מנהל קרן ונאמן.
תחילתה של ההוראה האמורה 90 ימים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.
י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(

)חמ 2555—3(  
זוהר גושן  

יושב ראש רשות ניירות ערך                     __________
1  ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשס"ה, עמ' 830.

הודעה בדבר חילוט טובין 
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979 

אני מודיע, בהתאם לסעיף 9 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח 
שמען  להלן,  המפורטים  הטובין  כי  התשל"ט-11979,  חדש[, 
האמורה,  לפקודה  7)א(  סעיף  לפי  חולטו  ידוע,  אינו  בעליהם 

מאחר שיובאו בניגוד לצו מתן רישיונות יבוא, 21939:
מס' התיק: 42090013

רישוי  מס'   ,1998 ייצור  שנת  ניסן,  מסוג  רכב  הטובין:  תיאור 
.JN1CAUA32U0063741 מס' שלדה ,S591EFC

מס'  בריטי  דרכון   -  FRANKEL LESLIE הטובין:  בעל 
.107529571

מקום האחסנה: מחסן נעמן, אשדוד.
מס' התיק: 730900091

רישוי  מס'  סמוראי,  סוזוקי  ג'יפ  מסוג  רכב  הטובין:  תיאור 
.JSA0935000010805 'שנת ייצור 1984, שלדה מס ,AI26631

מס'  צ'כוסלובקי  דרכון   -  LUKAS KRAFT הטובין:  בעל 
.39330674
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 624.

2  ע"ר 1939, תוס' 2, עמ' 1201; ק"ת התשי"ט, עמ' 541.
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מקום האחסנה: מחסן נעמן, אשדוד.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 964—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל                     

היתר כללי לגילוי ידיעות 
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חוק מס קנייה )טובין 

ושירותים(, התשי"ב-1952, ופקודת המכס 

מוסף,  ערך  מס  לחוק  142)א1(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)טובין  קנייה  מס  לחוק  19ב)א()1(  סעיף  התשל"ו-11975, 
ושירותים(, התשי"ב-21952, וסעיף 231א לפקודת המכס3, כפי 
שאצל לי שר האוצר4, אני מתיר בזה לעובדי אגף הביטחון באגף 
המכס ומע"מ ובודקי המכס בבתי המכס לגלות לראש מחלקת 
מעברים וראש מחלקת חבלה במשטרת ישראל או למי שיוסמך 
על ידם לעניין זה, את המידע המצוי בידי אגף המכס ומע"מ 
הדרוש לצורך פעילות משטרת ישראל בתחום מניעת החדרת 
ביטחוני,  ייצוא  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  ביטחוני  ציוד 

התשס"ז-52007.

מידע כאמור ישמש למילוי תפקידיהם של ראש מחלקת 
מעברים וראש מחלקת חבלה במשטרת ישראל ולא יהיה ניתן 
להעבירו לגורם אחר כלשהו למעט לפרקליטות לצורך נקיטת 

הליכים משפטיים.

ח' בניסן התש"ע )23 במרס 2010(
)חמ 2535—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל                     __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשל"ו, עמ' 214.

 3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשס"ו, עמ' 

.309   
4  י"פ התשס"ה, עמ' 3497.

5  ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

היתר כללי לגילוי ידיעות 
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, חוק מס קנייה )טובין 

ושירותים(, התשי"ב-1952, ופקודת המכס 

ערך  מס  לחוק  142)א()1(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)טובין  קנייה  מס  לחוק  19ב)א()1(  סעיף  מוסף, התשל"ו-11975, 
ושירותים(, התשי"ב-21952, וסעיף 231א לפקודת המכס3, כפי 
גובה  לי שר האוצר4, אני מתיר בזה לגובה המכס, סגן  שאצל 
יצוא  תחום  וממונה  המכס  בבית  יצוא  יחידת  ממונה  המכס, 
בהנהלת רשות המסים או מי שהוסמך בידי אחד מהם, למסור 
לרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, 
הנוגע  מידע  המוסמכת(,  הרשות   - )להלן  התשס"ז-52007 
ייצוא  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  ביטחוני  ציוד  של  לייצוא 
ביטחוני, התשס"ז-2007 )להלן - חוק פיקוח על יצוא ביטחוני( 

או של ציוד שיש יסוד סביר להניח שהוא ציוד ביטחוני.

__________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשל"ו, עמ' 214.

 3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשס"ו, עמ' 

.309   
4  י"פ התשס"ה, עמ' 3497.

5  ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

מידע כאמור ישמש למילוי תפקידיה של הרשות המוסמכת 
או לצורך נקיטת הליכים על פי חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני 
לצורך  העברתו  למעט  אחר  לגורם  להעבירו  ניתן  יהיה  ולא 
המשפטים,  למשרד  ישראל,  למשטרת  כאמור,  הליכים  נקיטת 
ליחידת החקירות במשרד הביטחון או לגורם אחר המוסמך על 
פי כל דין לנקוט הליכים לצורך יישום חוק הפיקוח על ייצוא 

ביטחוני.

ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010(
)חמ 2535—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל                     

הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת 
המס 2009

לפי תקנות מס הכנסה )טופס דין וחשבון(, התשמ"ב-1982, לפי 
פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, 

התשמ"ה-1985, לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, 
ולפי תקנות הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה( )הקלות במס 

בקשר להסדרי סיוע לחקלאים(, התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות מס הכנסה )טופס דין 
ד' לפקודת  וחשבון(, התשמ"ב-11982, לפי פרק רביעי 2 לחלק 
לפקודה,  240ב)א(  סעיף  לפי  הפקודה(,   - )להלן  הכנסה2  מס 
אינפלציה(,  בשל  )תיאומים  הכנסה  מס  לחוק   25 סעיף  לפי 
הון,  השקעות  לעידוד  לחוק  81א  סעיף  לפי  התשמ"ה-31985, 
במשק  הסדרים  לתקנות  ו–9   7 תקנות  ולפי  התשי"ט-41959, 
הסיוע  להסדרי  בקשר  מס  )הקלות  חקיקה(  )תיקוני  המדינה 

לחקלאים(, התשנ"א-51990, אני מודיע לאמור:

לעניין   2009 המס  לשנת  דוחות  להגשת  הטפסים  מספרי 
הסעיפים 131 או 135 לפקודה והטפסים הנלווים הם:

טופס 1301 לשנת המס 2009.  .1

טופס 0135 לשנת המס 2009.  .2

טופס 1214 ונספח ב' לשנת המס 2009.  .3

טופס 1215 לשנת המס 2009.  .4

ולטופס   1301 לטופס  )נספח   2009 המס  לשנת   6111 טופס   .5
.)1214

טופס 1220 לשנת המס 2009.  .6

טופס 1226 לשנת המס 2009.  .7

טופס 1227 לשנת המס 2009.  .8

טופס 1320 לשנת המס 2009.  .9

טופס 1321 לשנת המס 2009.  .10

טופס 1322 לשנת המס 2009.  .11

טופס 1323 לשנת המס 2009.  .12

טופס 1324 לשנת המס 2009.  .13

טופס 1325 לשנת המס 2009.  .14

__________
1   ק"ת התשמ"ב, עמ' 1434.

התשס"ח,  ס"ח   ;120 עמ'   ,6 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני    2 

    עמ' 524.
3   ס"ח התשמ"ה, עמ' 172.

4   ס"ח התשי"ט, עמ' 234.

5   ק"ת התשנ"א, עמ' 181.
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טופס 1326 לשנת המס 2009.  .15

טופס 1326א לשנת המס 2009.  .16
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כ"ו באייר התש"ע )10 במאי 2010(
)חמ 720—3(  

יהודה נסרדישי  
מנהל רשות המסים בישראל                     

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט העליון, בשבתו 
ביום כ"ז בניסן התש"ע )11 באפריל 2010( בתיקי על"ע 3970/08, 
על"ע 4199/08, החליט לקבל את בקשתו של עורך דין בנימין 
תקופת  כי  ולהבהיר   ,7812 מס'  רישיון   ,6987598 ת"ז  פרידמן, 
השעייתו מעיסוק במקצוע עריכת הדין חלה בתקופה שבין יום 
ג' באדר התשס"ז )21 בפברואר 2007( עד יום ו' באדר התש"ע 

)20 בפברואר 2010(.

ה' באייר התש"ע )19 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ז בניסן התש"ע 
)11 באפריל 2010( בתיק בד"א 025/2010, הורה כי יתרת עונש 
ת"ז  דרויש,  שפיק  דין  עורך  על  שהוטלה  בפועל  ההשעיה 
י"א באייר התש"ע  26370700, רישיון מס' 26839, תהפוך ביום 

)25 באפריל 2010( להשעיה על תנאי למשך שנתיים.

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
י"ג  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
באייר התש"ע )27 באפריל 2010( בתיק בד"מ 043/2008, החליט 
להפעיל עונש השעיה על תנאי לתקופה של שלושה חודשים 
שהוטל על עורך דין אמיר בצלאל, ת"ז 22904411, רישיון מס' 

.17704

תוקף ההשעיה מיום י"ג באייר התש"ע )27 באפריל 2010( 
עד יום ט"ו באב התש"ע )26 ביולי 2010(.

י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט העליון, בשבתו 
ביום ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010( בתיק על"ע 5499/08, 
מס'  רישיון   ,54925367 ת"ז  טל,  מירי  עו"ד  על  להטיל  החליט 
17751, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ח' באייר התש"ע )22 באפריל 2010( 
עד יום י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(.

י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר השעיית חבר 
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין בחיפה, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי 
המחוזי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ב' בניסן התש"ע 
)17 במרס 2010( בתיק בד"מ 037/2009, החליט להטיל על עורך 
של  עונש   ,36542 מס'  רישיון   ,28311207 ת"ז  כיאל,  קאסם  דין 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 5 שנים.

תוקף ההשעיה מיום י"ז באייר התש"ע )1 במאי 2010( עד 
יום י"א באייר התשע"ה )30 באפריל 2015(.

כ"ב בניסן התש"ע )6 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
המחוזי  המשפט  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
 ,)2010 במרס   14( התש"ע  באדר  כ"ח  ביום  בשבתו  בירושלים, 
ת"ז  באבא,  מאזן  דין  עורך  על  להטיל   ,7007/09 על"ע  בתיק 
56987316, רישיון מס' 20048, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ה באייר התש"ע )9 במאי 2010( עד 
יום א' בכסלו התשע"א )8 בנובמבר 2010(.

ז' בניסן התש"ע )22 במרס 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
המחוזי  המשפט  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
בירושלים, בשבתו ביום י"א באייר התש"ע )25 באפריל 2010(, 
בתיק עמל"ע 7035-09, החליט לדחות את ערעורו של עורך דין 
אנואר זחאלקה, ת"ז 28308625, רישיון מס' 22955, ולהשאיר על 
כנו את גזר הדין של בית הדין קמא אשר הטיל עליו עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים 
)בניכוי התקופה שריצה( מיום י"א באייר התש"ע )25 באפריל 

2010( עד יום ב' בתשרי התשע"א )10 בספטמבר 2010(.

י"ג באייר התש"ע )27 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ג  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
)7 באפריל 2010( בתיק בד"מ 027/2009, החליט  בניסן התש"ע 
להטיל על עורך דין איברהים עיאד, ת"ז 40415739, רישיון מס' 
41739, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום ב' בסיוון התש"ע )15 במאי 2010( עד 
יום ג' באב התש"ע )14 ביולי 2010(.

כ"ט בניסן התש"ע )13 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
המחוזי  המשפט  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
בירושלים, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים, ביום י"א 
באייר התש"ע )25 באפריל 2010(, בתיק עמל"ע 5004-10, החליט 
מס'  רישיון   ,22901961 ת"ז  רביע,  עופר  דין  עורך  על  להטיל 
21706, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 
בחשוון  י"ז  ביום  הזמנית  השעייתו  מתחילת  שנים  תשע  של 
התשס"ח )29 באוקטובר 2007( עד יום כ"ו בתשרי התשע"ז )28 

באוקטובר 2016(.

י"ט באייר התש"ע )3 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ט"ז בסיוון התש"ע 
על  להטיל  החליט   ,102/2009 בד"א  בתיק   ,)2010 באפריל   29(
 ,33553 מס'  רישיון   ,24599490 ת"ז  קינן,  צבי  עופר  דין  עורך 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

18 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט"ז בסיוון התש"ע )29 באפריל 2010( 
עד יום ל' בתשרי התשע"ב )28 באוקטובר 2011(.

י"ח באייר התש"ע )2 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר השעיית חבר 
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ד באייר 
התש"ע )28 באפריל 2010(, בתיק בד"מ 103/2008, החליט להטיל 
 ,20156 מס'  רישיון   ,24785552 ת"ז  עבאדי,  ואאל  דין  עורך  על 
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 

24 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד באייר התש"ע )28 באפריל 2010( 
עד יום ה' באייר התשע"ב )27 באפריל 2012(.

י"ח באייר התש"ע )2 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ב  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
בניסן התש"ע )6 באפריל 2010(, בתיק בד"מ 013/2010, החליט 
בהתאם להסכמת הצדדים להטיל על עורך הדין עידו קלס, ת"ז 
במקצוע  מעיסוק  זמנית  15743, השעיה  מס'  רישיון   ,59764399
עד   )2010 באפריל   16( התש"ע  באייר  ב'  מיום  הדין  עריכת 

להכרעת דינו בבית משפט השלום בתל אביב בתיק 5838/09.

ה' באייר התש"ע )19 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
ז' באייר התש"ע  הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום 
)21 באפריל 2010( בתיק בד"א 090/2009, החליט לדחות את שני 
קמא  הדין  בית  של  הדין  גזר  את  כנו  על  ולהותיר  הערעורים 
אשר הטיל על עורך דין בן ציון צנעני, ת"ז 5064191, רישיון מס' 
4388, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של 7 שנים.

תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית והחלקית מיום 
בתשרי  ד'  יום  עד   )2005 בספטמבר   21( התשס"ה  באלול  י"ז 

התשע"ג )20 בספטמבר 2012(.

י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ד בניסן התש"ע 
)29 במרס 2010( בתיק בד"מ 112/2008, החליט להטיל על עו"ד 
של  עונש   ,36340 מס'  רישיון   ,34351163 ת"ז  אבוריש,  סולטן 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים.

תוקף ההשעיה מיום י"ד בניסן התש"ע )29 במרס 2010( עד 
יום ה' בניסן התשע"ב )28 במרס 2012(.

כ"ד בניסן התש"ע )8 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בצפון, בשבתו ביום ב' באדר התש"ע )16 
בפברואר 2010(, בתיק בד"מ 040/2009, החליט להטיל על עורך 
דין עידן רייס, ת"ז 23807688, רישיון מס' 24145, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.

תוקף ההשעיה מיום ב' באדר התש"ע )16 בפברואר 2010( 
עד יום כ"ו בשבט התשע"ה )15 בפברואר 2015(.

ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ל' בחשוון התש"ע 
על  להטיל  החליט   ,043/2009 בד"מ  בתיק   ,)2009 בנובמבר   17(
עורך דין יעקב שפירא, ת"ז 789123, רישיון מס' 5262, עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים 

בחופף לעונש ההשעיה שהוא מרצה.

תוקף ההשעיה מיום ב' בניסן התש"ע )17 במרס 2010( עד 
יום ח' בתשרי התשע"א )16 בספטמבר 2010(.

כ"ב בניסן התש"ע )6 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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הודעה בדבר השעיית חבר 
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ט בניסן התש"ע 
)13 באפריל 2010( בתיק בד"א 073/2009, החליט להטיל על עורך 
דין ויסאם הרייש, ת"ז 25995754, רישיון מס' 28875, עונש של 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 8 שנים.

כ"ח  ביום  הזמנית  השעייתו  מתחילת  ההשעיה  תוקף 
בכסלו התשס"ז )19 בדצמבר 2006( עד יום כ"ו בכסלו התשע"ה 

)18 בדצמבר 2014(.

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ' בטבת התש"ע 
)6 בינואר 2010( בתיק בד"מ 160/2009, החליט להטיל על עורך דין 
עופר אלמוג, ת"ז 38530283, רישיון מס' 37787, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 18 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 2010( עד 
יום ב' בתשרי התשע"ב )30 בספטמבר 2011(.

ג' בשבט התש"ע )18 בינואר 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ח' בניסן 
התש"ע )23 במרס 2010( בתיק בד"מ 073/2009, החליט להטיל 
על עורך דין גדעון חיים, ת"ז 51849958, רישיון מס' 11418, עונש 
של הוצאה מן הלשכה מיום ח' בניסן התש"ע )23 במרס 2010(.

כ"ד בניסן התש"ע )8 באפריל 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

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

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים 69)א()6( ו–72 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט העליון, בשבתו 
ביום י"ב באייר התש"ע )26 באפריל 2010( בתיק על"ע 2745/08, 

 ,52121845 ת"ז  חמדאן,  עיסאם  דין  עורך  על  להטיל  החליט 
רישיון מס' 9355, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום י"ב באייר 

התש"ע )26 באפריל 2010(.

י"ח באייר התש"ע )2 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     

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

לחוק  ו–72  69)א()6(  לסעיפים  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
כ"ט  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
החליט   ,006/2010 בד"מ  בתיק   )2010 במרס   15( באדר התש"ע 
מס'  רישיון   ,14054852 ת"ז  עפרוני,  יעקב  דין  עורך  על  להטיל 
התש"ע  באדר  כ"ט  מיום  הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש   ,9485

)15 במרס 2010(.

י"ט באייר התש"ע )3 במאי 2010(
)חמ 94—3(  

חיים זליכוב  
סגן ראש לשכת עורכי הדין                     __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

מינוי מנהל בחירות ביישובים אעבלין, באקה-ג'ת וירוחם 
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)בחירות(, התשכ"ה-11965, שאצל לי שר הפנים2, אני ממנה בזה 

את -

רקאד טאפש למנהל הבחירות באעבלין;

ישראל בן–חמו למנהל הבחירות בבאקה-ג'ת;

אבי לוי למנהל הבחירות בירוחם.

לקראת הבחירות שיתקיימו ביישובים אעבלין, באקה-ג'ת 
וירוחם ביום ט"ז בכסלו התשע"א )23 בנובמבר 2010(.

כ"ו בסיוון התש"ע )8 ביוני 2010(
)חמ 1278—3(  

ששי קציר  
המפקח הארצי על הבחירות                     __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.

1  י"פ התשס"ה, עמ' 801.

הודעה בדבר תוצאות הבחירות החדשות למועצת 
עיריית ערד

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 

בהתאם לסעיף 71)א( בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, 
הבחירות  תוצאות  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ה-11965, 
למועצת עיריית ערד לאחר הבחירות החדשות בקלפי מס' 21 
שקוימו ביום י"ט  בסיוון התש"ע  )1 ביוני 2010( מכוח פסק דינו 
של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בתיק 15785-05/10 מיום 

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248. __________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.
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אושרו רשימות המועמדים כלהלן:  א. 

העבודהאמת 1. 

מאמינים בערדב2.

עשייה לערדדא3.

צעירים למען ערד - למועצת העירה4.

חזית דתית בערד יחד למען ערדחי5.

למען ערדט6.

כן בראשות איציק בנישתיכן7.

ערד חזקה בראשות טלי פלוסקובל8.

הליכודמחל9.

עתיד ערד בראשות שרית עוקדעד10.

ערד שלנוק11.

ואלה הרשימות שהיו קשורות ביניהן בהסכמי בחירות:

       .1

    

ב

עם ט

מאמינים בערד

למען ערד

ה2.  

עם עד

צעירים למען ערד - למועצת העיר

עתיד ערד בראשות שרית עוקד

כן3. 

עם ל

כן בראשות איציק בנישתי

ערד חזקה בראשות טלי פלוסקוב

המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו ב. 
בתחום הרשות המקומית:               10,640  

המספר הכולל של הקולות הכשרים:              10,226 ג. 

המספר הכולל של הקולות הפסולים:              414  ד. 

מרשימות  אחת  לכל  שניתנו  הכשרים  הקולות  מספר  ה. 
המועמדים: 

כינויאות/יות
מספר 
הקולות

270העבודהאמת1.

538מאמינים בערדב2.

987עשייה לערדדא3.

935צעירים למען ערד - למועצת העירה4.

957חזית דתית בערד יחד למען ערדחי5.

475למען ערדט6.

453כן בראשות איציק בנישתיכן7.

3,929ערד חזקה בראשות טלי פלוסקובל8.

971הליכודמחל9.

372עתיד ערד בראשות שרית עוקדעד10.

339ערד שלנוק11.

מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:  ו. 

                   כינויאות/יות
מספר 

המנדטים

1מאמינים בערדב1.

2עשייה לערדדא2.

1צעירים למען ערד - למועצת העירה3.

2חזית דתית בערד יחד למען ערדחי4.

7ערד חזקה בראשות טלי פלוסקובל5.

2הליכודמחל6.

שמות האנשים שנבחרו חברי מועצה מכל רשימה ורשימה:  ז. 

מרשימת ב מאמינים בערד  

1.   מונסונגו סולומון  

מרשימת  דא עשייה לערד

1.  אוחנונה דוד מרדכי

2.  שי דוד

מרשימת ה צעירים למען ערד - למועצת העיר

1.  קלימן אורון דב        

מרשימת חי חזית דתית בערד יחד למען ערד

1. ויס יצחק מאיר

2. קווס משה

מרשימת ל ערד חזקה בראשות טלי  פלוסקוב

1. פלוסקוב טלי

2. בן שושן בני

3. מיצד נעמי

 

4.  אוקנין מקסים

5.  שימן מרים

6.  טנפילוב מיכאל

7. מזרחי חיים

מרשימת מחל הליכוד

1. אדרי משה

2. רוז מתי

כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(
)חמ 2150—3(  

יחיאל מלכה  
מנהל הבחירות  

מועצת הרשות המקומית ערד                     
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מינוי מנהל ארנונה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976 

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית תל שבע בישיבתה מיום 13.9.2009 

את סאלם ריאתה למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 265—3(  

מוסא אבו עסא  
__________                     ראש המועצה המקומית תל שבע

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976 

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית תל שבע בישיבתה מיום 13.9.2009 
חברים  שלושה  של  בהרכב  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת 

כמפורט להלן:

אברהים חסן אלעסם, ת"ז 057569055 - יושב ראש;

נאסר אבו סריחאן, ת"ז 023402449;

שחדה אבו טהה, ת"ז 054439666.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 265—3(  

מוסא אבו עסא  
__________                     ראש המועצה המקומית תל שבע

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976 

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית טבריה, בישיבתה מיום א' באדר התש"ע 
)15 בפברואר 2010(, חברים לוועדת ערר לארנונה, לעניין החוק 

האמור, הרכב החברים כדלהלן:

יוסי עמר - יושב ראש

יוסי כהן

יחיאל מקייס

מינוי ועדת ערר קודמת2 - בטלה.

כ"ט באייר התש"ע )13 במאי 2010(
)חמ 265—3(  

זוהר עובד  
ראש עיריית טבריה                       __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2059.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
עיריית  עובדי  אני ממנה את  )להלן - החוק(,  התשמ"ו-11985 
029521994 ואת  )להלן - העיריה(, אורן אברמוביץ, ת"ז  אילת 
לייזר לוסיאן, ת"ז 016851669, שעברו הכשרה למילוי תפקידים 
ללעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינ
נהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על הכלבים(, התשס"ו-

22007, למפקחים בתחום העיריה.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדלו 
העובדים האמורים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם.

כ' באייר התש"ע )4 במאי 2010(
)חמ 1923—3(  

מאיר יצחק הלוי  
ראש עיריית אילת                       __________

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

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

התשכ"ט-1969 

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
הוצגו  ירושלים,  נפת  ירושלים,   -  31302  ,31301  ,31300 מס' 
שלושים  למשך   )2010 במאי   12( התש"ע  באייר  כ"ח  ביום 
ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34, 
ירושלים,  מחוז  על  הממונה  לשכת  הפנים,  במשרד  ירושלים, 
רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת 

הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים                       

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין 
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969 

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
ירושלים ביום  במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של 

ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(, או סמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' 31354 - ירושלים )עין 
כרם( )חלק מגוש 30836 - ירושלים, שבהסדר(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
לפקיד  להגישן  יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת 
מגדל   ,34 יהודה  בן  ברח'  אשר  בלשכתו  או  במחנהו,  ההסדר 
העיר, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות 
על התקדמות ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
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מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס, ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ז' בסיוון התש"ע )20 במאי 2010(
דניאל אוסטר  

פקיד הסדר מקרקעין                       
אזור הסדר ירושלים  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
תא/מק/3848",  מס'  "תכנית  מופקדת  תל–אביב-יפו  ולבניה 

לולאת וולובלסקי.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, שטח 
ובין הזרוע הצפונית של המע"ר, ליד  וולובלסקי  שבין לולאת 
דרך על פרשת דרכים - גוש 6110 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 

.383 ,381 ,100 ,97 ,94 ,93 ,91 ,90 ,88 ,86 ,34

מטרת התכנית: א( שינוי בתצורת רמפת הגישה לרכב לזרוע 
תת–קרקעית;  רגל  להולכי  מעבר  ורמפת  המע"ר  של  הצפונית 
שינוי  התכנית,  שטח  כל  בסך  שינוי  בלא  שטחים  החלפת  ב( 
לתכנית תא/2774, על ידי שינוי במיקום ייעודי הקרקע הקיימים 
על ידי איחוד וחלוקה; ג( קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל 
תשתיות ושירותים, כגון: מעברים תת–קרקעיים לרכב והולכי 
רגל, דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'; ד( תיקון לתכנית 
תא/2774 שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 5441, מיום 
בילקוט  תוקף  למתן  שפורסמה  תא/2604  לתכנית   ,27.9.2005
הפרסומים 4656, מיום 21.6.1998, לתכנית 1205 שפורסמה למתן 
 2000 לתכנית   ,19.4.1973 מיום   ,1912 הפרסומים  בילקוט  תוקף 
שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 5159, מיום 5.3.1992, 
לתכנית תא/מק/3639, שפורסמה למתן תוקף בילקוט הפרסומים 

5757, מיום 31.12.2007.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
ובשעות  בימים  אביב,  תל   ,68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל 
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, בתוך 
להגיש התנגדות  בעיתונים,  זו  הודעה  פרסום  מיום  חודשיים 

במשרדי הוועדה המקומית האמורה.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' תא/מק/3829", 

רח' טרומפלדור 6-4.

 - תל–אביב-יפו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
3, 23 בשלמותן, ח"ח  גוש 6909 מוסדר, חלק מהגוש, חלקות 
2, 4, 7; גוש 7078 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 104 בשלמותה; 
גוש 7438 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 28 בשלמותה; גבולות 
טרומפלדור,  רח'   - מצפון   :6-4 טרומפלדור  רח'  התכנית: 
 7  ,4 חלקות   - מדרום   ,6909 בגוש   1 חלקה   -  ממערב 
מצפון   :11 אלנבי  רח'  הירקון;  רח'   - ממזרח   ,6909 בגוש 
בגוש   22 חלקה   - ממערב   ,6909 בגוש   31-29 חלקות   -
 ;6909 בגוש   24 - חלקה  אלנבי, ממזרח  רח'   -  6909, מדרום 
 - ממערב   ,7438 בגוש   26 חלקה   - מצפון   :65 שינקין  רח' 
חלקות 25, 27 בגוש 7438, מדרום - רח' שינקין, ממזרח - רח' 
 ,7078 בגוש   105 חלקה   - מצפון   :149 דיזנגוף  רח'  הגלבוע; 
ז'ורס,  ז'אן  רח'   - מדרום   ,7078 בגוש   103 חלקה   - ממערב 

ממזרח - רח' דיזנגוף.

מטרת התכנית: א( איחוד חלקות ברח' טרומפלדור 4, 6; 
ב( קביעת הנחיות בינוי ועיצוב למבנה הקיים ולמבנה החדש 
העברת  ג(  ומלונאות;  מגורים  לשימושי  המאוחד  במגרש 
1,207 מ"ר זכויות בניה לא מנוצלות מבניינים לשימור ברח' 
149 למגרש המאוחד  11 ורח' דיזנגוף  65, רח' אלנבי  שינקין 

ברח' טרומפלדור 6-4.

ברח'  חלקות  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקיים  הבניין  לשיפוץ  הוראות  קביעת  ב(   ;6-4 טרומפלדור 
בהתאם  מלונאות  לשימושי  ולייעדו   6 טרומפלדור  ברח' 
הוראות  קביעת  ג(   ;44 תכנית  בתחום  לשימושים המותרים 
ברח'  המאוחד  במגרש  מגורים  לשימוש  חדש  לבניין  בינוי 
טרומפלדור 6-4. תותר בניה בגובה 9 ו–13 קומות כולל קומת 
קרקע, חדרים טכניים על הגג ומרתפים. שינוי הוראות תכנית 
ג', בדבר חדרי יציאה לגג, ממרפסות שירות ומסתורי כביסה 
התרת  הבניה,  בהיתר  כביסה  לייבוש  פתרון  הצגת  בתנאי 
כולל  שחייה  בריכות  בניית  התרת  מבטון,  מצללות  בניית 
6% שטחים  תוספת  ה(  בניין;  קווי  קביעת  ד(  הבניין;  גג  על 
עיקריים שניתן לבקשם כהקלה למגרשים ברח' טרומפלדור 
מנוצלות  לא  זכויות  מ"ר   1,207 הכל  סך  העברת  ו(   ;6-4
לשימור  מבניינים   6-4 טרומפלדור  ברח'  המאוחד  למגרש 
הזכויות   .149 דיזנגוף  ורח'   11 אלנבי  רח'   ,65 שינקין  ברח' 
 457 750 מ"ר בייעוד מלונאות,  המועברות יתחלקו כלדקמן: 
לבניינים  ושיפוץ  שימור  חובת  קביעת  מגורים.  בייעוד  מ"ר 
שמהם מועברות זכויות בניה כתנאי לקבלת תעודת אכלוס 

לבניה ברח' טרומפלדור 6-4.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5872, התשס"ט, עמ' 568.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דורון ספיר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  
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מרחב תכנון מקומי אונו

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

קא/מק/200", שינוי לתכנית מיתאר תממ/66א.

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

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

השונים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1403.

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

האמורים פתוחים לקהל.
ישראל גל  

יושב ראש הוועדה 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/3098",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בב/105/ב, בב/93/א, בב/מק/105/אגפים.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ירושלים 52 - גוש 6123, חלקה 598 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת יח"ד קיימות.  

לתכניות  שינוי  בב/מק/3130",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בב/105/ב, בב/180.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' רבי   
עקיבא 77 - גוש 6122, חלקה 913 בשלמותה.

גג  דירות  ו–2  יח"ד   2 תוספת  א(  הוראות התכנית:  עיקרי   
תוספת  בלא  הקלות(,  )כולל  המותרות  יח"ד  ל–18  מעבר 
מ'  מ–3.5  הצדיים  הבניין  בקווי  שינויים  ב(  עיקרי;  שטח 
בקו  ג( שינוי  מ';  ו–4  מ'  ל–3  קומות(   4 בן  )לבניין  מ'  ו–4.5 
שינוי  ד(  מ';  ל–3.5  בליטה(  )כולל  מ'  מ–4  האחורי  הבניין 
יח"ד  של  שטחן  בדבר  בב/מק/105/פ  תכנית  בהוראות 

שמתחת לדירות הגג.

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.
יעקב אשר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ים  בת  ולבניה 
בי/מק/497",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
שינוי לתכניות בי/2/א, בי/328, בי/328/א, בי/328/ב, בי/328ג, 

בי/340, בי/377, בי/430, בי/430א, תמא/2/4.

גבולות  ים;  בת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית: בצפון - תל–אביב-יפו, בדרום - ראשון לציון, במזרח 

- חולון, במערב - הים.

דירות  לבניית  עקרונות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
על גג בניין תוך שימוש בשטחי בניה של חדרים על הגג, על 
הוראות  וקביעת  בי/430  תכנית  של  הוראותיה  שינוי  א(  ידי: 
שימוש  תוך  הבניין  גג  על  מגורים  דירות  הקמת  המאפשרות 
שינוי  ב(  הגג;  על  חדרים  לבניית  המיועדים  בניה  בשטחי 
 הוראותיה של התכנית הראשית בדבר בניית חדרים על הגג; 
באופן  הבתים  גג  על  דירות  בניית  בדבר  הוראות  קביעת  ג( 
ששטח של כל דירה לא יקטן מ–40 מ"ר; ד( קביעת תנאים למתן 

היתר בניה לדירות על הגג.

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 
ים, טל'  יוסף, בת  1, רמת  ים, רח' סטורמה  ולבניה בת   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5556030
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632580.

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

שעליהן היא מסתמכת.
שלמה לחיאני  

יושב ראש הוועדה המקומית 	
לתכנון ולבניה בת ים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הרצליה  ולבניה 
הר/מק/2057",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכנית 253/א.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' גיל 36 
- גוש 6560, חלקה 72 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי הבניין: קדמי מ–8 מ' 
ל–5 מ', צדי מ–4 מ' ל–3 מ' ואחורי מ–8 מ' ל–5 מ'.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, חדר 13, 
רח' סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', 
בשעות 12.00-9.00, ביום ב', בשעות 18.00-16.00. כל הרואה 
פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את 
סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום 
בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
רח'  הרצליה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

סוקולוב 22, הרצליה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעל גרמן  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חולון מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' ח/מק/98", 
לתכניות  כפיפות  ח/120,  אר/3/208,  אר/208,  לתכניות  שינוי 
ח/1, ח/167, ח/167/א, ח/8/1, ח/15/1, ח/23/1, תמא2/4, תמא38, 

תמא1/38/א, תמא34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שכ' רסקו ב', 
רח' ורבורג - גוש 6020, חלקות 729-725 במלואן, ח"ח 735, 737, 
742, 743; גבולות התכנית: מצפון - מגורים, מדרום - מגורים, 

ממזרח - רח' משה שרת, ממערב - חלקות מגורים.

בהתאם  ציבוריים  קרקע  ייעודי  הסדרת  התכנית:  מטרת 
לקיים בפועל.

בלא  המגרשים  פריסת  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 ,729-725 חלקות  של  וחלוקה  איחוד  באמצעות  בגודל,  שינוי 
737, בהסכמת הבעלים; ב( הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית 

בת–תוקף; ג( שינוי קו בניין לתא שטח 401 לכיוון רח' ברנדיס.

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 חולון, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 9, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5027485
 ,125 בגין  מנחם  רח'  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

תל אביב 67012, טל' 03-7632588.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי ששון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חולון  

מחוז 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/763לז",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה 

לתכנית חד/763.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10572, 
חלקה 265 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין מזרחי למבנה 
קיים; ב( הגדלת שטח בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך 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 חוף הכרמל

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

לתכנית חכ/1/ה/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הבונים - גוש 10587, 
חלקה 6 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( מתן לגיטימציה לתחנת טרנספורמציה  
קיימת בשצ"פ במקום תחנת טרנספורמציה שסומנה בתכנית 
בתא  משצ"פ  טרנספורמציה  תחנת  העברת  ב(  המאושרת; 

שטח 30 לשצ"פ בתא שטח 31.

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 
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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 חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מודי ברכה 	

סגן יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון

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

חיפה מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' מק/ען/1061", שינוי לתכנית ענ/360ב.מ.  )1(

 - אלגרבייה  בקה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 8765, חלקה 34 בשלמותה.

הסכמה  בלא  מחדש  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לחלקה 34 בגוש 8765; ב( יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים 
קיימים; ג( שינוי בקווי בניין בדבר מבנים קיימים; ד( שינוי 
ומוסדות  למבנים  שטח  הגדלת  ה(  מינמלי;  מגרש  בגודל 

ציבור; ו( קביעת הוראות בניה.

"תכנית מס' מק/ען/1168א", שינוי לתכנית ג/569א.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קרע - גוש 12128,   
חלקה 39 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה חדשה בהסכמה לחלקה   
39 בגוש 12128; ב( יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים; 
ג( שינוי בקווי בניין בדבר מבנים קיימים; ד( הרחבת דרך 

בתוואי המאושר.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה עירון, ת"ד 241, עארה 30025, טל' 04-6351789. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד סובחי ג'בארין 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

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  שומרון  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק/1292", שינוי לתכנית   )1(
ש/648.

פרדס–חנה-כרכור,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שכ' רמז, רח' הסנונית - גוש 10119, חלקה 154, ח"ח 340.

שטחים  וניוד  חדשה  חלוקה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בחלקה 154.

"תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק/1416", שינוי לתכנית   )2(
ש/428/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב, שכ' נאות   
גלים, רח' קיבוץ גלויות פינת רח' הכרם - גוש 11297, ח"ח 

161; גוש 11308, חלקה 28, ח"ח 12, 13, 15, 18, 26, 29.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי קווי   
אדריכלי;  ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ג(   בניין; 
ד( שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית, בלא שינוי 
בסך כל השטחים; ה( שינוי הוראות במגרש המסחרי: יותר 

שילוב מגורים ומסחר בקומת קרקע.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב, טל' 04-6305522. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' 

הפלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי קירמאיר 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

ולבניה הוד השרון מופקדות תכניות אלה:

הר/1/302,  לתכניות  שינוי  הר/מק/32/302",  מס'  "תכנית   )1(
הר/2/302, הר/3/302, הר/8/302.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' גיל   
עמל, רח' קיבוץ גלויות 25 - גוש 6653, חלקה 94.

צפוני  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ–5 מ' ל–3 מ'; ב( שינוי קו בניין צדי דרומי מ–4 מ' ל–0 מ'.

"תכנית מס' הר/מק/6/367/לח", שינוי לתכנית הר/6/367.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' נווה   
הדר, רח' הידיד פינת רח' נילי - גוש 6566, חלקה 263.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין צדי )צפוני( מ–4 מ'   
ל–3 מ'; ב( קביעת קו בניין לממ"ד - אפס, כמסומן בתשריט; 
קיים, כמסומן  נילי( למבנה  )לרח'  בניין קדמי  קו  ג( שינוי 
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בתשריט - 3.21 מ'; ד( בניה חדשה תישאר בקווי בניין לפי 
התכנית המאושרת )הר/6/367( כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה הוד השרון, רח' בני ברית 7, קומה ב', הוד השרון 45265, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7759666 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הוד השרון  

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/48/553",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
נת/7/400, נת/100/ש/1, נת/381.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' בר אילן 58   
- גוש 8267, חלקה 676 בשלמותה, ח"ח 694.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין: קדמי - מ–8 מ'   
ולפי  קיים  לפי מצב  מ'  ל–5.55  מ'  מ–6   - מ', אחורי  ל–6.9 

תשריט.

לתכניות  שינוי  נת/מק/4/7/750",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/7/750, נת/מק/96/7/400/ב.

קרית  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 18  ,9  ,8 חלקות   ,9089 גוש   - דגניה  דרך  רח'  השרון, 

בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד זכויות ומס' יחידות דיור   
בין מגרשים, בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים ומס' 
יחידות הדיור המותרות; ב( שינוי לבינוי, על ידי: 1( שינוי 
המבנים;  דירוג  ביטול   )2 המגרש;  על  המותר  מבנים   מס' 
3( שינוי הנחיות סידור חניה במגרש - אפשרות לפתרון 
חניה שכולו חניה עילית, בלא ביטול בשימוש מותר של 
עיצוב  בדבר  התכנית  הוראות  שינוי   )4 במרתפים;  חניה 
שינוי  ג(  פינתי;  לבית  מיוחדות  הנחיות  ביטול   )5 ובינוי; 
מס' קומות ממרתף + 6 עד 9 קומות כולל קומת עמודים 
או קומה עליונה חלקית + קומה מסחרית וחדרים על הגג 
למרתף + 9 קומות + קומת עמודים חלקית + קומה טכנית, 
חלקית  גג  קומת   + חלקית  עמודים  קומת   + קומות  ו–12 
קביעת  ה(  בהתאם;  בניין  קווי  שינוי  ד(  טכנית;  קומה   +

הוראות ומגבלות בניה.

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.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  פת/מק/128/1241",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
1/1241, 2000/א, פת/2000 על תיקוניה.

קרית  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גור -  72, בזל, שמשון, מוטה  ז'בוטינסקי  אריה, הרחובות 

גוש 6365, ח"ח 1, 20, 21.

מטרת התכנית: תוספת קומה מסחרית לקניון אבנת, ושינוי   
הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית   
במס'  שינוי   )1 ידי:  על  אדריכלי,  עיצוב  או  בינוי  בדבר 
קומות,  ל–4  קומות  מ–3  הקניון  ובמבנה  המסחר  קומות 
פני  מעל  מ'  ל–52.5  מ'  מ–48  הקניון  מבנה  בגובה  שינוי 
הים; 2( שינוי גובה הבנייה של מגדל המשרדים מ–70 מ' 
קומות דק חניה  3( שינוי במס'  פני הים;  מ' מעל  ל–103.5 
מ–5 קומות ל–7 קומות; 4( קביעת גובה אלמנט ארכיטקטוני 
)הקונוס( ל–61 מ' מעל פני הים; 5( הוספת 2 קומות מרתף 
המשרדים;  מגדל  של  הקובעת  הכניסה  למפלס   מתחת 
ב( שינוי בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת, 
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי 
למסחר  ממשרדים  עיקרי  שטח  ניוד   )1 ידי:  על  בתכנית, 
מעל ל–10% המוקנים לפי תכנית מס' 1/1241; 2( ניוד שטחי 
מעל  אל  הקובעת  הכניסה  למפלס  מתחת  לחניה  שירות 
שטחי  למשרדים,  שירות  שטחי  לטובת  הקובעת  לכניסה 
שירות לדק חניה, שטחי שירות לחניה מתחת למשרדים, 

ושטחי שירות לקומה מסחרית.

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/65/1261", שינוי לתכניות 2000   )2(
על תיקוניה, פת/9/1261.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' משה   
דובדבני 15, שעריה - גוש 6389, חלקה 358 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי לכיוון מזרח וקו בניין   
אחורי כמתואר בתשריט.

במגרש  הבניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ',   3 במקום  מ'   1  - מזרח  לכיוון  צדי  כמתואר בתשריט: 

אחורי לכיוון צפון - 5.48 מ' במקום 6 מ'.
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"תכנית מיתאר מס' פת/מק/75/1261", שינוי לתכניות 2000   )3(
על תיקוניה, פת/במ/14/2000, פת/593.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 43 חלקה   ,6384 גוש   - יהודה  מחנה   ,16 טוב  שם  בעל 

בשלמותה.

תוספת  במגרש,  יח"ד  לתוספת  תכנית  התכנית:  מטרת   
השטחים  סך  את  לשנות  בלי  בניין,  בקווי  ושינוי  קומות 

העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.

יח"ד  יח"ד, מ–11  עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס'   
ל–15 יח"ד, בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים 
הקבוע  בניין  בקו  שינוי  בניין,  בקו  שינוי  ב(  לבנייה; 
בתכנית: 4.5 מ' לכיוון צפון ודרום במקום 5 מ' ל–5 קומות, 
5.4 מ' לכיוון מערב במקום 6 מ' ל–5 קומות, 5.4 מ' בקומה 6 
לכיוון צפון ודרום; ג( תוספת קומה 5 במקום חדר על הגג, 

ותוספת קומה 6 חלקית.

לתכנית  שינוי  פת/מק/76/1261",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
.2000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' בעל   
שם טוב 14 - גוש 6384, חלקה 42 בשלמותה.

תוספת  במגרש,  יח"ד  לתוספת  תכנית  התכנית:  מטרת   
השטחים  סך  את  לשנות  בלי  בניין  בקווי  ושינוי  קומות, 

העיקריים המותרים לפי תב"ע תקפה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור מ–10   
יח"ד ל–15 יח"ד, בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים 
לבנייה, דיור בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים 
לבנייה; ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית: 4.5 מ' לכיוון צפון 
ודרום, במקום 5 מ' ל–5 קומות, 5.4 מ' לכיוון צפון ודרום, 5.4 מ' 
לכיוון מערב במקום 6 מ' ל–5 קומות; ג( תוספת קומה 5 במקום 

חדר על הגג, ותוספת קומה 6 חלקית.

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 
לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, קומה 4, חדר 
326, פתח תקוה, טל' 03-9052284. שעות קבלת קהל: בימים א', 
טל'   ,18.00-16.00 בשעות  ג',  ביום   ,12.00-8.30 בשעות  ה',   ג', 

.03-9053111

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

שעליהן היא מסתמכת.

יצחק אוחיון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/71/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/22/1, רצ/1/1, רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הנוטרים 28 - גוש 4242, חלקה 608 בשלמותה.

שינוי  בלא  בניין  קווי  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בזכויות הבניה המאושרות.

לתכניות  כפיפות  רצ/מק/76/5/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ5/1, רצ/1/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,3926 גוש   - סמילצ'נסקי-הורוביץ  רח'  פינת  אליעזר  בן 

חלקות 772-770 בשלמותן, ח"ח 1119.

בלא  וחלוקה  איחוד  תכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הסכמת בעלים, למגרשים הכלולים בתכנית רצ/5/1.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/102/6/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/1/1/ג, כפיפות לתכניות רצ/2000, רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שיבת ציון 6 - גוש 3937, חלקה 144 בשלמותה.

מגורים  בניין  והקמת  הריסה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קביעת  א(  דיור:  יחידות   12 הגג,  על  וחדרים  קומות   6 בן 
במסגרת  בניה  שטחי  הוספת  ב(  התשריט;  לפי  בניין  קווי 
הקלות המותרות )6% בעבור הריסה + 5% בעבור 2 קומות 
 - מעלית  בעבור   5% הוספת  ג(   ;11% הכל  סך  נוספות(, 
תוספת לשטחי שירות המותרים; ד( הוספת 2 קומות מעל 
המותר; ה( הוספת 2 יח"ד נוסף על 10 יח"ד המותרות, בלא 
תוספת שטחים עיקריים; ו( קביעת ביטול הנסיגה של 1 מ' 

לכל קומה מעל 4 קומות.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/63/7/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
רצ/39/7/1, רצ/1/1, רצ/4/79.

לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 26 חלקה   ,3934 גוש   - והרצל  רוטשילד  הרחובות  צומת 

בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: יצירת פניה חופשית ימינה מרח'   
רוטשילד אל רח' הרצל )דרומה(.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/61/9/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )5(
רצ/9/1, רצ/1/1, רצ/1/1/ג, רצ/מק/1/1/יג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, הרחובות   
ביאליק ותרמ"ב - גוש 3928, חלקה 50 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: תכנית בסמכות הוועדה המקומית   
בבניין;  השטחים  וחלוקת  יח"ד  הקומות,  מס'   לקביעת 
הכולל  מגורים  לבניין  יח"ד  ומס'  בניה  זכויות  חלוקת  א( 
קומת קרקע מסחרית, מבואת כניסה למגורים, 2 קומות חניה 
תת–קרקעיות + 9 קומות מגורים + קומה טכנית, כדלקמן: 
הכל  סך  מ"ר,   1,683 למגורים  עיקריים  שטחים  כל  סך   )1
שטח מסחרי בקומת קרקע 431 מ"ר, סך הכל שטחי שירות 
שירות  שטחי  כל  וסך  מ"ר,   1,170 קובעת  כניסה  כל  מעל 
יח"ד;   23 הכל  סך   )2 מ"ר;   2,158 הקובעת  לכניסה   מתחת 
ופיתוח  בניה  הוראות  קביעת  ג(  קיים;  מבנה  הריסת  ב( 
בתחום התכנית, תוך התחשבות ברחובות ביאליק ותרמ"ב; 

ד( תוספת זכויות בניה בהקלה 6% בעבור תכנון.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/97/15/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )6(
רצ/18/15/1,  רצ/33/15/1,  רצ/1/18/15/1,  רצ/70/15/1, 

רצ/1/1.
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רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
עוקף מרח' פריימן דרך רח' 40 ורח' 448 לרח' שמוטקין - 

גוש 3941, חלקה 33 בשלמותה, ח"ח 1, 9, 20, 21, 29.

אזור  חיבור  לצורך  מוצעת  דרך  התכנית:  הוראות  עיקרי   
התעשייה הצפוני לרח' פריימן.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/1/108/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )7(
רצ/1/1, רצ/22/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון   
המזרח בין רח' החצב לרח' הרקפת - גוש 4243, ח"ח 34.

וחלוקה  בינוי  תכנית  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
למגרשים בעבור 8 יח"ד צמודי קרקע בתחום תכנית מס' 

רצ/22/1 בתוקף.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/109/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )8(
רצ/22/1, רצ/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שיכון   
  ,4242 גוש   - הגטאות  מורדי  הרחובות החבצלת,  המזרח, 
חלקות 76, 366, 368, 369 בשלמותן, ח"ח 79, 124, 127, 149, 

.373 ,372 ,358 ,196 ,190

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בין מגרש המיועד    
ציבור,  למבנה  המיועד  מגרש  לבין  פתוח  ציבורי  לשטח 
בלא שינוי בשטחים, בזכויות והוראות הבניה בכל ייעוד 

קרקע.

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

מק/3/15/10/1", שינוי לתכניות רצ/10/15/1, רצ/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' אלי 
נזר בלבן 1, 2, 4, 6, 8, רח' משמר הירדן 30, 33, רח' צבי פרנק 27, 
 ,490-488  ,479-474 3939, חלקות  גוש   - ראשון  33, קדמת   ,31

.511-501

הבניה  שטחי  בחלוקת  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי  בלא  למגורים,  ממסחר  רצ/10/15/1,  בתכנית  הכוללים 

בזכויות הבניה, שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.11.2010 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1410.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9547577

 ,08-9788444 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

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 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רח/מק/92/1250",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/2000/י,  רח/1250, 

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' רמב"ם 89   
- גוש 3701, חלקה 50 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( הקמת בית מגורים, מכיל 9 יח"ד, בן 5   
קומות על עמודים; ב( קביעת זכויות והוראות בניה.

המותרות  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתחום התכנית, מ–6 יח"ד ל–9 יח"ד, בלא שינוי בשטחים 
המותרים, שינוי במס' הקומות המותרות בתחום התכנית, 
מ–4 קומות + קומת עמודים ל–4 קומות + קומה חמישית 
והוראות  זכויות  קביעת  ב(  עמודים;  קומת  מעל  חלקית 
בניה; ג( הבלטת מרפסות מקורות ל–2 מ' מקו בניין קדמי; 

ד( שינוי קו בניין צדי ל–3.6 מ' במקום 4 מ'.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/2000/א/2/31", שינוי לתכניות   )2(
לתכניות  כפיפות  רח/מק/2000/א/31,  רח/2000/א, 
רח/ רח/מק/2000/ב/5,  רח/מק/2000/ב/2,  רח/2000/ב/1, 

תמא/2/4.

רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
המעפיל 22 - גוש 3648, חלקה 83 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין לכיוון מערב.  

מערב  בצד  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
משתנה מ–2.50 מ' מעל בניין קיים ל–2.70 מ'; ב( קווי הבניין 
למבנה הקיים לפי המצב בפועל. כל בניה חדשה לפי קווי 
הבניין לעיל. כל שאר זכויות והוראות הבניה לפי תכנית 

הבניה הקיימת.

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

לתכנון ולבניה רחובות  
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מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

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

רע/מק/469".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, מדרום - רח' 
המייסדים - גוש 6587, חלקה 95 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: הקמת בניין מגורים ברח' המייסדים.

על  קומות  מ–4  הבניין  גובה  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
עמודים + בניה בחלל הגג, ל–5 קומות מעל קומת קרקע + בניה 
בחלל הגג; ב( שינוי קו בניין צדי מ–4 מ' ל–3 מ'; ג( תוספת של 
13.5% במסגרת הקלה; ד( הגדלת מס' יחידות הדיור מ–6 יח"ד 

ל–11 יח"ד, לרבות דירת גן אחת; ה( בניית מרתף לחניה.

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 
העתק   .09-7610516 טל'  רעננה,   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה 
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 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רעננה  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' רע/מק/467", שינוי 

לתכניות רע/2000, רע/507/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, ממערב - רח' 
חנקין, מדרום - רח' הנגב - גוש 6580, חלקה 545 בשלמותה, 

ח"ח 540, 543.

 2 לאפשר  כדי  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
בניינים בגובה של 8 קומות הכוללים 24 יח"ד + 8 יח"ד מעל 

קומת קרקע ומרתף.

יח"ד  מ–21  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  מ–7  יח"ד  מס'  והגדלת   ,545 מס'  בחלקה  יח"ד   ל–24 
ל–8 יח"ד בחלקה מס' 540; ב( ביטול קומה טכנית והוספת קומת 
מגורים במקומה. במקום: מרתפים + קומת קרקע + קומה טכנית 
+ 7 קומות, מבקשים: קומת מרתף + קומת קרקע + 8 קומות; 
למגורים;  המיועד  לשטח  למסחר  המיועד  שטח  העברת   ג( 
העברת  תתאפשר  ה(  והעיצוב;  הבינוי  בצורת  שינויים  ד( 
סך הכל  בלי לשנות את  בין הקומות  ושירות(  )עיקרי  שטחים 
לאחד  ניתן  ו(  השירות;  שטחי  הכל  וסך  העיקריים  השטחים 
 22 סעיף  לפי  משותף,  בקיר  בניה  מסומנת  שבהם  מגרשים 

בתכנית מס' רע/507/1.

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 
העתק   .09-7610516 טל'  רעננה,   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה 
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 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה רעננה  

מרחב תכנון מקומי גזר

הודעה בדבר הפקדת מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה גזר מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' גז/מק/15/4", 

שינוי לתכניות גז/5, משמ55.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סתריה, קואורדינטה 
X189/025, קואורדינטה Y644/125; גוש 3574; מגרש 31; שטח 

התכנית: 9.878 דונם.

שינוי  ב(  בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
בגודל השטח הצהוב על חשבון השטח החקלאי בלא שינוי בסך 
השטחים; ג( שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית, 3.93 מ' במקום 

5 מ'.

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 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה גזר, בית חשמונאי, ד"נ שמשון 99798, 

טל' 08-9274082.

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

שעליהן היא מסתמכת.
פטר וייס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גזר  

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/30/60",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות שד/1/60, משמ/100)שד(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרום השרון, נוה ירק 
- גוש 6821, חלקה 48 בשלמותה.
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עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי צפוני למבנה 
 ,B ל–0.3 מ' בנקודה ,A מגורים מס' 1, מ–5 מ' ל–0.5 מ' בנקודה

ל–1.7 בנקודה C לפי התשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  הרואה את  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 להגיש התנגדות בתוך 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
ירק,  נוה   ,500 ת"ד  השרון,  דרום  ולבניה  לתכנון  המקומית 
יומצא למשרדי הוועדה  03-9000560. העתק ההתנגדות  טל' 
רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אילן שוהם  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                                   המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

חמ/מק/37/401", שינוי לתכנית גז/מק/25/401.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור התעשייה חבל 
מודיעין, רח' מס' 5, רח' מס' 7 - גוש 4619 )חלק(, ח"ח 131-127; 

.A305 מגרש

גז/מק/25/401  תכנית  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
להתאמה לצורכי החוכר.

מ–30%  גינון  אחוזי  הקטנת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–45%  תכסית  שינוי  ב(  המגרש;  משטח  ל–15%  תב"ע  לפי 
ל–48% משטח המגרש; ג( שינוי גובה המבנה מ–12 מ' ל–15 מ' 
ממפלס הכניסה )±0.00(; ד( קו בניין קדמי מ–5 מ' לאפס בעבור 
 כבש לרכב בלבד; ה( הגדלת שטח עיקרי בקומת קרקע מ–30% 
ל–46.3% משטח המגרש, הקטנת שטח עיקרי בקומה א' מ–15% 
ל–9.1% משטח המגרש, הקטנת שטח עיקרי בקומה ב' מ–15% 
מ'  מ–2.4  מרתף  קומת  גובה  שינוי  ו(  המגרש;  משטח  ל–4.6% 

ל–3.5 מ' למטרות חניה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5984, התשס"ט, עמ' 5184.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

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

ולבניה  ולבניה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
שינוי  צש/מק/21/22-2",  מס'  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

לתכניות צש/מק/6/22-2ג, צש/מק/20/22-2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גנות הדר - גוש 8141, 
חלקה 16; מגרש 16/3.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בעלים; ב( שינוי בקו בניין קדמי ל–5 מ' במקום 10 מ'; ב( ניוד 

שטח חניה מקורה במגרש לפרימטר הבניין.

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 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
מונד  תל   ,137 ת"ד  דרור,  בני  צומת  השרון,  לב  ולבניה  לתכנון 
 40600, טל' 09-7960200, פקס' 073-2521597. ימי קבלת קהל בימים 
למשרדי  יומצא  בשעות 11.30-8.30. העתק ההתנגדות  ה',  ג',  ב', 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' 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.
עמיר ריטוב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב השרון  

מרחב תכנון מקומי עמק לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
משמ/63/ גז/487,  לתכניות  שינוי  על)גז(/מק/18/487/א",  מס' 

)גז(, גז/11/487, גז/487/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפריה, אזור ההרחבה, 
שכ' ההרחבה, דרך מס' 155 - גוש 6469, ח"ח 7-5; גוש 6839, 
חלקות 42, 46 במלואן, ח"ח 44, 47; מגרשים: 61-1ח,א,צ, 100-

103, 207-203 בהתאם לתכנית גז/11/487.

איחוד  א(  גז/11/487:  מס'  לתכנית  שינוי  התכנית:  מטרת 
וחלוקה של מגרשים בלא שינוי ובלא שינוי בשטח הכולל של 
ג( שינוי  בניין הקבוע בתכנית;  ב( שינוי בקו  ייעוד קרקע;  כל 

בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין.

מגרשים:  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
איחוד חלקות ארעיות לפי הפירוט: באתר מס' 1: חלקה ארעית 
מס'  ארעיות  חלקות   :2 מס'  באתר  חקלאי:  לאזור  המיועדת  ח 
 103 מס'  ארעית  וחלקה  משתכנים,  למגורי  המיועדות   14-10
מס'  באתר  הפירוט:  לפי  וחלוקתן  משולבת;  לדרך  המיועדת 
 210 75 המיועד למגורי משתכנים, למגרש מס'  1: למגרש מס' 
המיועד לדרך משולבת ולמגרש מס' 82 המיועד לאזור חקלאי; 
באתר מס' 2: למגרשים מס' 74-71 המיועדים למגורי משתכנים, 
למגרש מס' 104 המיועד לדרך משולבת, ומגרש מס' 81 המיועד 
בתחום  גבוה  מתח  חשמל  קו  של  מעבר  עקב  חקלאי  לאזור 
שינוי  ובלא  משתכנים,  למגורי  המיועדים  ו–12   11 מגרשים 
ייעוד קרקע; ב( שינוי בקו בניין הקבוע  בשטח הכולל של כל 
בתכנית באתר מס' 1, לפי המופיע בתשריט מצב מוצע המצורף 
גודל שטח  בדבר  בהוראות  שינוי  ג(  בניה;  זכויות  טבלת  ולפי 
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זכויות  בניין, לפי המופיע בטבלת  מגרש שמותר להקים עליו 
הבניה.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,72915 חב"ד  כפר   ,15 ת"ד  לוד,  עמק  ולבניה   לתכנון 
03-2230666, פקס' 03-9604372, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מנשה משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק לוד  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בר/מק/4/7/256", 

שינוי לתכנית בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית נחל 
שורק, יד בנימין - גוש 5923, חלקה 94 בשלמותה, ח"ח 89.

מגרשים,  בין  בניה  זכויות  חלוקת  שינוי  התכנית:  מטרת 
בלי לשנות את גודל השטח ואת סך כל זכויות הבניה, העברת 
יחידת דיור ממגרש למגרש בלי לשנות את סך הכל מס' יחידות 

הדיור.

מוסד  של  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד  שינוי  ב(  ציבור;  ומוסדות  ולמבנים  א2  למגורים  חינוכי 
 קרקע ממגורים ב )במצב מאושר( למבנים ומוסדות ציבור לחינוך; 
המותר  השטח  את  לשנות  בלי  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ג( 
לבניה, על ידי העברת זכויות ממגרש למוסד חינוכי קיים )מגרש 
 342 במצב מאושר( למגרש מגורים א2 )תא שטח 1 במצב מוצע(; 
ד( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט; ה( איחוד וחלוקה של 

מגרשים בהסכמת הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5645.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

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  שרונים  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  הצ/מק/82/1-2ג",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
הצ/82/1-2א, הצ/במ/300/1-2, הצ/150.

נחל  רח'  יונה,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 -  X קואורדינטה   ,691/150  -  Y קואורדינטה  דליות, 

 ;12  ,10 8125, ח"ח  88; גוש   ,85 8123, ח"ח  193/520; גוש 
שטח התכנית: 1.24 דונם.

שינוי  ידי  על  ותנועתי  תכנוני  שיפור  השיפור:  מטרת   
תוואי דרך משולבת.

דרך  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
משולבת ושטח ציבורי פתוח בהסכמת הבעלים, ובלבד 
שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; 

ב( קביעת הוראות לסלילה ופיתוח.

"תכנית מפורטת מס' הצ/מק/451/1-1", שינוי לתכניות   )2(
הצ/122, הצ/6/122, הצ/171, הצ/6/122א, הצ/6/122ב, 
הצ/137/1-1,  הצ/100/1-1,  הצ/200/1-1,  הצ/6/122ג, 

הצ/100/1-1א.

רח'  יהודה,  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
 ;685/975 Y 189/625, קואורדינטה X השרון 22, קואורדינטה

גוש 8017, חלקה 36; שטח התכנית: 2.019 דונם.

מטרת התכנית: א( לגליזציה לחריגות בקווי בניה לפי מצב   
עיקרי  לשטח   6% תוספת  ב(   ;2005 במגרש  בפועל,  קיים 

בחצי המערבי למגרש 2005 בלבד.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין קדמי נקודתי   
מ'  ל–4  מ'  מ–5  )לרח' השרון(   2005 למגרש  בחצי המערבי 
לפי המצב הקיים; ב( תוספת של 6% לשטח עיקרי לתכנית 

שהופקדה לפני 1989 בחצי המערבי למגרש 2005 בלבד.

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 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון 
נתניה,  פולג,  התעשייה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8636012 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
הצ/מק/ מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 
49/1-4ו1", שינוי לתכניות הצ/100/1-4א, הצ/49/1-4א, הצ/130.

רח'   - קדימה-צורן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטח   ;2103 מגרש   ;199 חלקה   ,8036 גוש   -  16  ,14  ,12 הרצל 

התכנית: 1,296 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי לבינוי, אישור מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי לגזזוטרה - 
מ–5 מ' ל–3 מ' לפי תקנות בניה במרווחים; ב( שינוי קו בניין צדי 
לגזוזטרה מ–4 מ' ל–2 מ' לפי מצב קיים ולפי תקנות בניה במרווחים; 
התכנית  אישור  טרם  שאושרו  הקלות  לעיגון  שטח  תוספת  ג( 
ובשיעור המרפסות המותרות; ד( ביטול מפרצי חניה בחזית המגרש 

והחזרת המצב לקדמותו.



3309 ילקוט הפרסומים 6096, ב' בתמוז התש"ע, 14.6.2010

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5835, התשס"ח, עמ' 4130.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  התעשיה  אזור  1ג,  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 בית שאן

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' בש/מק/5/47", 

שינוי לתכנית ג/במ/47.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן - גוש 20983, 
חלקה 26; מגרש 405 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין דרומי למגרש, 
ושינוי גובה החניה.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה בית שאן, רח' ירושלים הבירה, ת"ד 1, בית שאן, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6489436 טל' 
מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

ז'קי לוי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בית שאן  

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1116", שינוי לתכניות   )1(
ג/7760, ג/10701.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16580,   
 ;36  ,26  ,11  ,9  ,8  ,1 חלקות   ,16581 גוש   ;18  ,16  חלקות 

גוש 16582, חלקות 28, 38-31, 44-42.

מגרשים;  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
בקווי  שינוי  ג(  לדרך;  המיועד  ציבורי  שטח  הגדלת  ב( 

בניין.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1131", שינוי לתכניות   )2(
ג/5175, ג/11810.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
חלקה 21, ח"ח 3.

מינימלי  מגרש  שטח  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
הקומות  מס'  בניין,  קווי  שינוי  ב(  מ"ר;  ל–400  מ"ר  מ–500 

וגובה בניין.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1138", שינוי לתכניות   )3(
ג/2634, ג/16012.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16578,   
ח"ח 24.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין, ושינוי בתכסית   
קרקע.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1141", שינוי לתכנית   )4(
ג/10630.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16538,   
חלקה 77/1, ח"ח 76, 77.

מרבי  וגובה  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לבניין.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי 
לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים 
מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
נצרת  נצרת, ת"ד 31,  ולבניה  למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד   .04-6459203 טל'   ,16100
קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
עלי סלאם  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה נצרת

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

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

מס' נע/מק/ג/1/8479", שינוי לתכנית ג/8479.

גוש  ומקומם: נצרת עילית -  השטחים הכלולים בתכנית 
16539, חלקה 6, ח"ח 5-3, 7, 16, 17; גוש 16556, ח"ח 20.

עיקרי הוראות התכנית: לפי סעיף 62א)א( סעיף קטן )1(.

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

נצרת עילית, רח' גלבוע 16, נצרת עילית 17682, טל' 04-6478829.

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

שעליהן היא מסתמכת.
שמעון גפסו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה נצרת עילית  
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מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/062/187", שינוי לתכנית ג/במ/187.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית - גוש 
13776, ח"ח 57; גוש 13938, חלקה 197, ח"ח 122, 142, 152, 193.

ייעודי קרקע משצ"פ  עיקרי הוראות התכנית: א( החלפת 
למבנה ציבור בלא שינוי בסך כל שטח הייעדים; ב( שינוי קווי 

בניין קדמי ואחורי; ג( תוספת קומה; ד( שינוי גובה מבנה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5934, התשס"ט, עמ' 3060.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ג/6759,  לתכניות  שינוי  מפורטת,  תכנית  ג/בכ/15/08/6759", 

ג/983.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראמה - גוש 18833, 
ח"ח 65.

ייעוד  ושינוי  וחלוקה,  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתכנית  שינוי  המהווה  לתעשייה  ומדרך  לדרך  מתעשייה 

ג/6759 ותשריט ג/983.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.2.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 310.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   ,04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי בן–גיגי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  גת/מק/11/181",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
גב"ת/181.

תעשייה  אזור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 24 7 בשלמותה; מגרש  15244, חלקה  גוש  גליל -  קידמת 

בשלמותו.

בניה  בעבור  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קיימת.

"תכנית מפורטת מס' גת/מק/5/5907", שינוי לתכנית ג/5907,   )2(
כפיפות לתכניות ג/10988, ג/13618, ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שדמות דבורה   
- גוש 15120, ח"ח 22; מגרש 10 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת תנאים להוצאת היתרי   
בניה במגרש 10 במושב שדמות דבורה; ב( שינוי קווי בניין 

באזור המגורים ביישוב כפרי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
.04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל   ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

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

"תכנית מפורטת מס' גת/מק/7/8094", שינוי בקווי הבניין   )1(
הצדי והאחורי למחסנים ביתיים באזורי מגורים א, שינוי 
לתכניות ג/8094, גת/מק/4/8094, כפיפות לתכניות תמא35, 

תממ/9/2.

גוש   - אבני  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
15179, חלקות 276-4 בשלמותן; גוש 15210, חלקות 121-4 
בשלמותן; גוש 15211, חלקות 140-2 בשלמותן; גוש 15223, 
 ,96  ,95  ,92-88 ח"ח   ,15225 גוש  בשלמותן;   194-6 חלקות 
 ,61  ,60  ,57-55 חלקות   ,15228 גוש   ;119  ,118  ,105  ,99  ,98
 ,122 ,116 ,114 ,112 ,110 ,108 ,107 ,97 ,94 ,93 ,78-75 ,68 ,67
 125 בשלמותן, ח"ח 64, 74-69, 105, 118, 120; גוש 15229, 
 ,97  ,95  ,89  ,70  ,68  ,66  ,64 חלקות   ,15241 גוש   ;94  ח"ח 
 ,78  ,76  ,74  ,72  ,63  ,61  ,17  ,16  ,2 ח"ח  בשלמותן,   106-99

.93 ,91

הצדי  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  ב(  א;  מגורים  באזורי  ביתיים  למחסנים  והאחורי 

בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי )תכסית קרקע(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1417.
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"תכנית מפורטת מס' גת/מק/8/8094", איחוד וחלוקה של   )2(
קרקע,  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בלא  מגרשים, 
שינוי לתכנית ג/8094, כפיפות לתכניות תמא35, תממ9/2.

גוש   - אבני  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,116  ,97  ,94  ,77-75  ,61 ח"ח  78 בשלמותה,  15228, חלקה 
125; גוש 15241, חלקות 101-99, 105-103 בשלמותן, ח"ח 

.106 ,102 ,97 ,89 ,68 ,66 ,64 ,61

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  ב(  קרקע;  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בלא 

בקווי הבניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1149.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד"נ גליל תחתון, טל' 04-6628210,
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
וכל   ,04-6508508 טל'   ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מוטי דותן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' חא/
אירועים(,  )גן  בלא הסכמה  וחלוקה  איחוד  מק/4/2009", אפק, 

שינוי לתכניות ג/10955, ג/7251.

 ,10248 גוש   - אפק  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 81, 83, 85, 87, 89 בשלמותן, 

ח"ח 152.

הסכמת  ללא  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בעליהם, שינוי קווי בניין, שינוי גודל מגרש מינימלי.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בלא הסכמה; ב( הקטנת 
קווי בניין; ג( יצירת תא שטח להקמה והפעלה של גן אירועים 

בתחום הבריכה הקיימת; ד( מתן הוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1417.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יהודה שביט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/24/6874",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/6874.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה - גוש 10346,   
ח"ח 4.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין; ב( החלפת   
המיועד  שטח  בין  מחדש  וחלוקה  איחוד  ידי  על  שטחים 

לתיירות לבין שטח המיועד למגורים.

לתכנית  שינוי  מק/יז/04/7220",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/7220.

הגלילית  לחם  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
- גוש 11377, חלקה 2 עד 342 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין במגרש 342.  

לתכנית  שינוי  מק/יז/01/11140",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/11140.

גוש   - מנשה  רמות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
12381, חלקות 14, 17 בשלמותן, ח"ח 4, 5, 13-11; גוש 12382, 

ח"ח 7, 8, 10, 12, 16.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת של הוראות בינוי בשכונת   
ההרחבה בקיבוץ.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
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 מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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 מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 3/מע/מק/28/7215", שינוי לתכנית 3/ג/7215.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט - גוש 17488,   
ח"ח 43; גוש 17501, ח"ח 48.

הגדלת  ב(  בניין;  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הנאה;  זיקות  קביעת  ג(   ;001 שטח  בתא  קרקע   תכסית 

ד( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

"תכנית מס' 8/מע/מק/87/8588", שינוי, לתכניות 8/ג/13251,   )2(
8/ג/8588.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש 17403,   
ח"ח 8.
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עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.  

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

8/מעמק/69/15318", שינוי לתכנית 8/גנ/15318.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש 17398, 
ח"ח 32.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי במיקום דרך על ידי איחוד 
וחלוקה בהסכמה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.4.2008 ובילקוט הפרסומים 5805, התשס"ח, עמ' 3073.

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 עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
"תכנית מס' מק/עה/009/11399",  ולבניה עמק הירדן מופקדת 

מלון גני הגליל.

הגליל  גני  מלון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
במתחם פינת האגם )לשעבר( סמוך לכפר נחום - גוש 13636, 

חלקה 5; גוש 15650, חלקות 18, 23, 25.

קונגרסים  מרכז  הגליל,  גני  מלון  הקמת  התכנית:  מטרת 
והמשולש  החדשה  הברית  גן  תנכי,  גן  פיתוח  לאוונגליסטים, 

הנוצרי.

עיקרי הוראות התכנית:  חילופי שטחים תוך שמירה על 
הזכויות המוקנות בשטחים אלה.

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 
להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  בית  הירדן,  עמק  ולבניה  לתכנון 
מרכז אזורי צמח, טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא את העתק 
התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 

קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-6505808.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יוסי ורדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עמק הירדן  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
שינוי  "שג/מק/23/08",  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 

לתכנית מאושרת ג/6957.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18587, 
ח"ח 27.

בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
בניה קיימת בלבד, בח"ח 27, בלא שינוי בזכויות הבניה. קווי 

הבניין יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5551.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9868670 טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבניה 
נצרת  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
עילית, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

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

הדרום מופקדות תכניות אלה:

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/436",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
השינויים  למעט  ו–214/03/2,  2/מק/417  תכניות  הוראות 

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שחמון, רובע 6   
- גוש 40130, חלקות 6-1, ח"ח 132, 133; מגרשים 617-612; 

שטח התכנית: 15.802 דונם.

)בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 ,612 מגרשים  איחוד   )1 למגורים;  המיועד  השטח  שינוי 
613 וחלק מ–614 לתא שטח 2; 2( איחוד מגרשים 615 וחלק 
ו–617   616 מגרשים  איחוד   )3  ;1 שטח  לתא   614 ממגרש 
לתא שטח 3; ב( קווי בניין בהתאם לחלוקה המוצעת של 
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תוספת  ג(  הבינוי;  ובנספח  בתשריט  כמפורט  המגרשים 
קומה מתחת לכניסה הקובעת בתא שטח 2, מאושר - לפי 
תכנית 214/03/2 - 0, לפי תכנית 2/מק/1-417, מוצע )לפי 
תכנית זו( - 2; ד( מס' בניינים מרבי בהתאם לבינוי המוצע 
- מאושר - 14 )6, 4, 4(, מוצע - 22 )11, 6, 5(; מס' יח"ד - 
בהתאם לבינוי המוצע - מאושר - 30, 16, 22, מוצע - 31, 
יח"ד; ה( שינוי חלוקת  25, סך הכול בלא שינוי - 68   ,12
שטחי הבניה )העיקריים( - מאושר - 3,150 מ"ר )במגרשים 
 - מאושר   ,)2 שטח  )בתא  מ"ר   3,078  - מוצע   ,)613  ,612 
)בתא  מ"ר   762  - מוצע   ,)615  ,614 )במגרשים  מ"ר   1,680
)במגרשים 615, 616(, מוצע  1(, מאושר - 2,310 מ"ר  שטח 
עיקריים  שטחים  הכול  סך   ,)3 שטח  )בתא  מ"ר   3,300  - 
7,140 מ"ר )בלא שינוי(; ו( שינוי גובה מבנה 1( מאושר - 
לפי תכנית 214/03/2 - גובה קומת מגורים מרבית 3.5 מ'. 
2( לפי תכנית 2/מק/417 - ממפלס ±0.00 - 10.5 מ', מוצע 
- לפי תכנית זו - 15 מ' )תותר הגבהת קומה מעל 3.5 מ' 

בתנאי שלא יעלה על סך גובה המבנה המותר(.

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/466",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
הוראות תכנית מס' 2/במ/212, למעט השינויים הכלולים 

בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שחמון, רובע 5,   
נחל זרחן - גוש 40094, חלקה 45; מגרש 902; שטח התכנית: 

1.243 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין נקודתי - קו בניין   
אחורי - מאושר - 4 מ', מוצע - 4-0 מ' )לפי תשריט(, קו 

בניין צדי - מאושר - 4 מ', מוצע - 4-0 מ' )לפי תשריט(.

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/468",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
2/מק/443, למעט   ,1/196/03/2  ,196/03/2 הוראות תכניות 

השינויים הכלולים בתכנית זו.

ומקומם: אילת, אזור תעשייה  השטחים הכלולים בתכנית   
שחורת, רח' הסוללים 9 ו–11 - גוש 40097, חלקה 4; מגרש 8; 

שטח התכנית: 9.917 דונם.

קביעת  בניה:  זכויות  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגרשים  שני  בין  מאושרות  בניה  זכויות  חלוקת  אופן 
שנוצרו כתוצאה מחלוקת מגרש מס' 8 למגרשים 8א ו–8ב; 
ב( שינוי בקו בניין: קביעת מרווחי בניה בין מגרש 8א ו–8ב 
8; ג( שינוי בתכסית מרבית: מותר -  לאחר חלוקת מגרש 
20%, מוצע - לתא שטח 800 - 1,242 מ"ר )27.27%(, לתא 
שטח 801 - 742 מ"ר )13.84%(; ד( קביעת הנחיות בינוי לפי 

נספח בינוי מנחה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה אילת, רח' חטיבת הנגב, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367114. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע 84110, 

טל' 08-6263820.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יפתח מזרחי  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
לתכניות  כפיפות   ,69/102/03/3 לתכנית  שינוי  3/מק/2215", 

78/101/02/3, 101/02/3, רובע א', בית הכנסת הטוניסאי.

א',  רובע  אשדוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותן,   217  ,208 חלקות   ,2077 גוש   -  12 ציון  חיבת   רח' 

ח"ח 219; שטח התכנית: 5.321 דונם.

לצורך  בניין  קווי  ושינוי  וחלוקה,  איחוד  התכנית:  מטרת 
התאמה לבניה בפועל של מבנה בית כנסת.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בעלים של שצ"פ ושב"צ, בלא שינוי בסך כל השטחים; ב( שינוי 

קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5835, התשס"ח.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,28 ת"ד  הקריה,  אשדוד,  עיריית  בית  אשדוד,  ולבניה  לתכנון 
במשרדי  וכן   ,08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל'  אשדוד, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, 
ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יחיאל לסרי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 5/מק/2516", 

שינוי לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות ד', 
רח' יצחק מודעי 37 - גוש 38392 )בהסדר(.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בהוראות תכנית, מגרש מס' 
ידי:  על  ביתך(,  )בנה  א'  מגורים  אזור  בודד,  חד–משפחתי   ,13
א( הסדרת קווי בניין לפי הבניה הקיימת, ושינוי בקווי הבניין 
נפרד  בלתי  חלק  המהווים  תמיכה,  עם  בטון  קורות  בעבור 
מהקונסטרוקציה והעיצוב האדריכלי של הבית; ב( שינוי בדבר 
זכויות  ג( העברת  בינוי לגבי צורה וחומרי הבניה של הגגות; 
הכניסה  מפלס  מעל  מ"ר   7 של  בהיקף  שירות  למטרת  בניה 
נפרד  בלתי  כחלק  שייבנה  למחסן  ממ"ד  משימוש  הקובעת 

מהבית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 964.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה באר שבע, ת"ד 15, כיכר מנחם בגין 1, באר שבע, 
טל' 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ' 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 22/מק/2057", 

שינוי לתכנית 22/במ/53.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, פארק תעשייה 
 ,100280/3 גוש  מוסדר;  לא   100279 גוש   - האורגים  רח'  דרומי, 

ח"ח 2, 3.

ממזרח  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומצפון מ–5 מ' ל–0 מ', וממערב ומדרום קווי הבניין נשארים 
5 מ'; ב( שינוי בהוראות בדבר בינוי: 1( שינוי גובה מבנה עד 

15 מ'; ב( שינוי גובה ומפלסי קומות.

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

נתיבות, כיכר צרפת 1, טל' 08-9938757/22.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יחיאל זהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נתיבות  
 

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

ולבניה שמעונים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' 7/מק/2125", שינוי לתכנית 207/03/7.  )1(

אזוריים,  מפעלים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אבשלום בצומת בית קמה - גוש 100232/2 מוסדר, ח"ח 1; 

גוש 100232/7 מוסדר, ח"ח 3; גוש 50367 לא מוסדר.

בתחום  קרקע  ייעודי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שטח  שייעודו  לשטח  תעשייה  שייעודו  מאזור  התכנית 
כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בלא  ולהפך,  פתוח  ציבורי 
כל  שמירת  ב(  הבניה;  בזכויות  שינוי  ובלא  קרקע  ייעוד 
גובה  שינוי  למעט   ,207/03/7 מס'  תקפה  תכנית  הנחיות 
מבנה מותר; ג( קביעת קווי בניין למגרש; ד( איחוד וחלוקה 

בהסכמה.

"תכנית מפורטת מס' 7/מק/2134", שינוי לתכנית 4/164/03/7.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז תושיה - גוש 2499   
מוסדר, חלקות 81, 83 בשלמותן, ח"ח 107.

 83-81 מגרשים  שלושה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
וחלוקתם לשני מגרשים A83 ,A81; ב( שינוי קווי בניין צדיים 
ל–3 מ' במקום 3.5 מ'; ג( שינוי גובה מבנה ל–9 מ' מרבי; ד( שינוי 

קווי בניין אחורי ל–3 מ' במקום 4 מ'; ה( שינוי תכסית.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
שדרות,   ,50 ת"ד  איבים,  חוות  שמעונים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-6899696. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
איבים,  חוות  שמעונים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

מועצה אזורית שער הנגב, ת"ד 50, שדרות, טל' 08-6899696.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שמעונים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7004/10

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

ובעניין פירוק חברת עטרות הסעים בע"מ, ח"פ 51-141636-4.

והמבקש: משה זגדון, ע"י ב"כ עו"ד ויקטוריה קרן, מרח' קינג 
ג'ורג' 17, ירושלים 94261.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2010, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.30.6.2010

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

ויקטוריה קרן, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 32912/04/10

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

ובעניין פירוק חברת שיש עצמה בע"מ, ח"פ 51-222386-8.

גיא פלדמן, מרח'  והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד 
הרטום 12, בית ר.מ.פ.א., הר חוצבים, ירושלים 91450.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.4.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2010, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.6.2010.

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

גיא פלדמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 4888-04-10

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

ובעניין פירוק חברת דושו בע"מ, ח"פ 51-355268-7.

אורי  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,028777951 ת"ז  סופר,  רועי  והמבקש: 
דניאל ו/או מי ממשרדו, רח' ז'בוטינסקי 7 )מגדל אביב, קומה 44(, 

רמת גן 52520, טל' 03-7512202, פקס' 03-7512203.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.4.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2010, בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

אורי דניאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 8143-05-10

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

ובעניין פירוק חברת עדנבייס בע"מ.

וג'יי.וי.פי   55-021517-2 ש"מ  סטודיו,  ג'יי.וי.פי  והמבקשות: 
בנמלך,  אסף  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,55-022730-0 ש"מ  סטודיו,  מדיה 
מטולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות', משרד עורכי דין, 

רח' נחום חפצדי 5, גבעת שאול, ירושלים 95484.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.7.2010, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 28.6.2010.

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

אסף בנמלך, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי במרכז

פר"ק 24606-04-10

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

ובעניין פירוק חברת גל רם טופ 2002 בע"מ, ח"פ 51-323452-6.

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
שרון סעדיה-מילגרום, מרח' אבן גבירול 52, תל אביב 64364, טל' 

03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  במרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.7.2010, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 30.6.2010.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי במרכז

פר"ק 25036-04-10

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

ח"פ בע"מ,  אורגני  סופר  בראשית  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-379658-1

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',   053974671 ת"ז  מני,  רחל  והמבקשים: 
טל'  ,49261 תקוה  פתח   ,40 כוכבא  בר  מרח'  כוכבי,   אריאל 

.03-9075441

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.4.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  במרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.7.2010, בשעה 9.15.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 30.6.2010.

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

אריאל כוכבי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 8395-05-10

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

ח"פ בע"מ,   )1999( אביב  אפיק  טכנו  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-272228-1

והמבקש: פנחס ביטון, ע"י ב"כ עו"ד גיא אבידן, מרח' יבנה 28, 
תל אביב 65791, טל' 03-5668884, פקס' 03-5668883.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.5.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.7.2010, בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.28.6.2010

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

גיא אבידן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

טכנולוגיות מימן אטומרי בע"מ
)ח"פ 51-309154-6(

)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 9.5.2010, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

דן קורן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן קורן, מפרק

ר.א. פוניקובר - אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-217343-6(

)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 29.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות אפרתי, ת"ז 006522841, 

מרח' הגליל 20א, רחובות, 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.

רות אפרתי, מפרקת

אסמי נתניה בע"מ
)ח"פ 51-023520-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגית רוס, ממשרד 

ציטבר ושות',  רח' מנחם בגין 7, רמת גן, 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 רוס, עו"ד,  מפרקת

אס.אי.קיו פתרונות מערכתיים בע"מ 
)ח"פ 51-314019-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2010, בשעה 18.00, במענה הרשום של 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  החברה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כרמית כרמלה מדאני, עו"ד, מפרקת
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קואטרו פיננסים בע"מ 
)ח"פ 51-362116-9(

)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 
בן  רח'  החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,17.7.2010 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6142132 טל'  ברק,  בני   ,1 גוריון 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רונן אידל, מפרק

ארונה בע"מ
)ח"פ 51-391442-4(

)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 25.5.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  פריאנטי,  אלחנן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

314225921, מרח' קהתי פנחס 6, 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.

אלחנן פריאנטי, מפרק

ארונה בע"מ 
)ח"פ 51-391442-4(

)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 
פנחס  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.7.2010 ביום  תתכנס 
קהתי 6, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                              אלחנן פריאנטי, מפרק

דוד הראל צנרת לתעשייה בע"מ
)ח"פ 51-073187-0(

)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 9.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד הראל, ת"ז 42108951, 

מרח' דקר 74, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד הראל, מפרק

הוד מעדן ייצור ושיווק )2006( בע"מ
)ח"פ 51-382004-3(

)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 13.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה רום, ת"ז 063967657, 

מרח' הנרקיס 12, פרדסיה, 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.

אריה רום, מפרק

שאול ביטקובר בע"מ
)ח"פ 51-052586-8(

)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 18.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי גולן, מרח' הרברט 

סמואל 36, חדרה, 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.

צבי גולן, עו"ד,  מפרק

יעל ומיקי כהן השקעות במניות בע"מ
)ח"פ 51-300780-7(

)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 13.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל כהן, ת"ז 056059215, 

מרח' פרנקפורטר 418/4, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל כהן, מפרק

יורי לגקוב אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-404274-6(

)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 8.4.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  קורץ,  צבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

058380510, מרח' קפלן 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.

צבי קורץ, עו"ד,  מפרק

סי.אר.סי. ישראל מחקרים קליניים בע"מ
)ח"פ 51-331461-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  קונפינו,  גילה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

058407701, מרח' סוקולוב 48, רמת השרון, 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.

גילה קונפינו, עו"ד,  מפרקת

אידיאל מרכז רפואי בע"מ
)ח"פ 51-156329-8(

)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 
 ,16.5.2010 וביום   1.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

פנחסוב, מרח' נוה רעים 14, 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.

אברהם פנחסוב, מפרק

זילברפרב הנדסה אזרחית בע"מ
)ח"פ 51-238892-7(

)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 5.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי יפה, מרח' דובנוב 

25, 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.

עדי יפה, עו"ד,  מפרק

ויה מכון מחקר לקוד פיתוח ותוכנה חופשית בע"מ
)ח"פ 51-372988-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.5.2010, התקבלה החלטה 
הר–אבן,  אינגריד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קרן היסוד 29א, ירושלים, 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.

אינגריד הר–אבן, עו"ד,  מפרקת

רום מילניום חנויות בע"מ
)ח"פ 51-285554-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מרום, מרח' הביטחון 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד מרום, מפרק

דילים - נט בע"מ
)ח"פ 51-293240-1(

)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 13.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ליטבק, מרח' צמרות 

103/6, 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.

דוד ליטבק, מפרק

נאמנות כללית בע"מ
)ח"פ 51-000300-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.5.2010, התקבלה החלטה 
בלנק, משד'  דליה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

רוטשילד 42, 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.

דליה בלנק, עו"ד,  מפרקת

פלקסידנט בע"מ
)ח"פ 51-293394-6(

)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 23.5.2010, התקבלה החלטה 
זיכרמן, מרח'  לילי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
למפרקת   ,09-8610368 פקס'   ,09-8870648 טל'  נתניה,   ,5 הרצל 

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.

לילי זיכרמן, עו"ד,  מפרקת

סידני פרנקל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-127222-1(

)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 18.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר רבינוביץ, ת"ז 
006782387, ממשרד עורכי דין ש' פרידמן ושות', רח' 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.

אשר רבינוביץ, מפרק

שמואל אזור בע"מ
)ח"פ 51-093943-2(

)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 5.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה )מלקולם( פ'ין,  
 ,46733 פיתוח  הרצליה   ,12380 ת"ד   ,11 הפלדה  גלגלי  מרח' 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה )מלקולם( פ'ין, עו"ד,  מפרק

בית מרקחת לב השרון בע"מ
)ח"פ 51-206212-6(

)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 20.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדל עאמר, מכפר קאסם,  

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עאדל עאמר, מפרק

אורבינו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-179587-4(

)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 16.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את  גיל בינו, ת"ז 023907611, 

מרח' הארבעה 21, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
פקס' החברה,  מפרק  כוח  בא  אליה,  אלי  לעו"ד  זו,   הודעה 
03-5606555, עם העתק בדואר רשום לכתובת: גורניצקי ושות', 

עורכי דין, שד' רוטשילד 45, תל אביב 65784.

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

גיל בינו, מפרק

בית המכונית בע"מ
)ח"פ 51-003912-6(

)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 16.11.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את  דוד עיני, מרח' משה דיין 

6, ת"ד 10253, פתח תקוה 49002, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד עיני, מפרק

דיאמדל אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-385357-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את  גילה זכריה, מרח' 

ז'בוטינסקי 1, רמת גן, 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.

גילה זכריה, מפרקת

נשיונל קרדיט בע"מ
)ח"פ 51-110944-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי החברה הנ"ל קיבלה החלטה על ביטול הליך 

פירוקה מרצון.

יעקב ריזמן, מפרק

יוסף קורח ובניו בע"מ 
)ח"פ 51-092335-2(

)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 11.5.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קורח, 

ת"ז 425264, מרח' יריחו 29, באר שבע, למפרק החברה.

יוסף קורח, מפרק

גל - ב.א. שיווק בע"מ 
)ח"פ 51-178124-7(

)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 12.5.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ארבסמן, ת"ז 641519291, מכפר קיש, ד"נ יזרעאל, למפרק החברה.

יוסף ארבסמן, מפרק

א.י.ב. מיכון שרותי הנהלת חשבונות בע"מ 
)ח"פ 51-139052-8(

)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 
שכל  לאחר   ,16.5.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אינה בקימר, ת"ז 6678635, משד' רגר 28/16, באר שבע, למפרקת 

החברה.

אינה בקימר, מפרקת

אקסל )איתן( מסחר ושרות מחשבים בע"מ

)ח"פ 0-314182-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן שמואל, מרח' מורדי 

הגטאות 75, 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.

איתן שמואל, מפרק

יבין טק בע"מ

)ח"פ 2-328630-51(

)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 23.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציפורה יבין, מרח' פיארברג 

1, כפר סבא 44347, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

ציפורה יבין, מפרקת

ב. שאדר בע"מ

)ח"פ 51-359031-5(

)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 18.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברהום פאיז, ת"ז 

059507723, מרח' כנפי נשרים 24, 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.

ברהום פאיז, מפרק

פרדס קוברינסקי בע"מ

)ח"פ 51-002213-0(

)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 21.5.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  זהבי,  רות-פנינה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גרינברג 5, רעננה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   20 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.

רות-פנינה זהבי, מפרקת

אינפראביט בע"מ

)ח"פ 51-359414-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  איצקוביץ,  רועי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 70, כפר סבא 44245, 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.

שי הראל, עו"ד    
בא כוח החברה    

פרושר בע"מ

)ח"פ 51-384604-8(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  ברפי,  אבירם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

036452142, מרח' ויצמן 32, תל אביב 62091, 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.

אבירם ברפי, עו"ד, מפרק

נובה ייעוץ והשקעות בע"מ

)ח"פ 51-383961-3(

)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 12.5.2010, התקבלה החלטה 
משד'  אורן,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 1, אשדוד, 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 אורן, עו"ד, מפרק

ביוארט בע"מ

)ח"פ 51-401207-9(

)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 12.5.2010, התקבלה החלטה 
משד'  אורן,  אבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הרצל 1, אשדוד, 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 אורן, עו"ד, מפרק

זצ - יבוא שיווק ומסחר בע"מ

)ח"פ 51-281777-6(

)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 20.5.2010, התקבלה החלטה 
בעל  מרח'  צברי,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מלאכת שלמה 14, ראש העין 48025, 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.

שי הראל, עו"ד    
בא כוח החברה    

שמואל גרול פרחים ופקעות ליצוא בע"מ

)ח"פ 51-242451-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס גרול, ממושב חמרה, 

ד"נ מזרח בנימין 90697, 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.

שי הראל, עו"ד

בא כוח החברה

מדלאב פתרונות איבחון מתקדמים בע"מ

)ח"פ 51-393136-0(

)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 28.4.2010, התקבלה החלטה 
משד'  אסידו,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המגינים 64, חיפה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר אסידו, עו"ד, מפרק

הלדון בע"מ

)ח"פ 51-200592-7(

)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 17.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון ערוסי, ממשרד 
מגדל   ,9 העם  אחד  רח'  ושות',  רוהר  רייף,  בירו,  ברוכשטיין, 

שלום, קומה 4, ת"ד 29341, תל אביב 61292, 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.

דורון ערוסי, עו"ד, מפרק

אלדן בע"מ

)ח"פ 51-041568-0(

)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 11.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון ולמנות את 
 ,03-6000300 טל'  אביב,  תל   ,2 בלוך  מרח'  מילר,  אופיר  עו"ד 

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.

אופיר מילר, עו"ד, מפרק

משה ומיקי שירותי נדל"ן בע"מ

)ח"פ 51-357487-1(

)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 30.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון  עם הצהרת כושר פירעון, ולמנות את 
ת"ד  הייטק,  כפר  העברית,  האוניברסיטה  מרח'  נוקראי,  אבנר 

39039, גבעת רם, 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.

אבנר נוקראי, רו"ח, מפרק

קרן לביטוח הדדי של הלשכה הגדולה של בונים 
חופשיים במדינת ישראל 

)ע"ר 58-005711-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 16.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
3, תל אביב  נירים  מרצון ולמנות את רו"ח אליעזר פלד, מרח' 

67060, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אליעזר פלד, רו"ח,  מפרק

אגודת ההיכל המסוני תל אביב 
)ע"ר 58-005712-3(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 16.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
3, תל אביב  נירים  מרצון ולמנות את רו"ח אליעזר פלד, מרח' 

67060, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אליעזר פלד, רו"ח,  מפרק

העמותה לקידום המפגר - טייבה 
)ע"ר 58-013029-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 31.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את היתם דסוקי, ת"ד 398, טייבה 40400, למפרק 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

היתם דסוקי, מפרק

עיטם - המרכז הישראלי לשמירת העופות הדורסים 
)ע"ר 58-033149-4(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.4.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את דורון אלקיים, מדרך מנחם בגין 52, תל אביב, 

למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

העמותה לאיכות החיים בחדרה 
)ע"ר 58-048615-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,25.4.2010 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח צביקה לוין, מרח' המתכת 2, 

חדרה 38102, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צביקה לוין, רו"ח,  מפרק

העמותה להכשרת מנהלים בתעשית ההייטק 
)ע"ר 58-036185-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 22.4.2010, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 

מרצון ולמנות את רו"ח בועז גזית, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

בועז גזית, רו"ח, מפרק

עמותת "להציל את אור חיה" 
)ע"ר 58-050173-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 24.5.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 

מרצון ולמנות את ללי ג'ורנו, מרח' כנרת 66/6, אשדוד 77700, 
למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

ללי ג'ורנו, מפרקת

קרן רוח אחרת ע"ש נמרוד כהן 
)ע"ר 58-049587-7(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,23.5.2010 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד פרחית אלדן, מדרך מנחם בגין 
48, תל אביב, טל' 077-3410044, , פקס' 077-3410045, למפרקת 

העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

פרחית אלדן, עו"ד, מפרקת

גומיקס
)ש"מ 55-022231-9(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי בהתאם להסכם 
מיום 18.1.2010 ועל פי תנאיו, העביר השותף המוגבל בשותפות, 
קוהלי(,   - )להלן   51-331001-1 ח"פ  בע"מ,  קוהלי  ג.  חברת 
 לידי השותפה המוגבלת בשותפות, חברת איטונג בע"מ, ח"פ
בשותפות  מאחזקותיו   9.01% איטונג(,   - )להלן   51-121261-5
אשר היו בבעלותו עד ליום ההעברה. לאחר ההעברה, חלקה 
של קוהלי בשותפות יפחת ב–9.01% ויעמוד על 39.98%. לחלקה 
בשותפות  שחלקה  כך   ,9.01% ייווספו  בשותפות  איטונג  של 

יגדל ויעמוד על 60%.

של  כוחה  בא  אל  בכתב  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
ברנדס  נשיץ  דין  עורכי  ממשרד  סרוסי,  בני  עו"ד  השותפות, 

ושות', רח' תובל 5, תל אביב 67897.

           ששון הר סיני     גדעון קוהלי

             מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד אחרון

תיק פש"ר 1077/00

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו,

חברת "טלעד" - שירותי מידע טלפוניים בע"מ, ח"פ 51-162126-0.

המפרק: עו"ד יעקב חסדאי, מרח' המלך ג'ורג' 41, ירושלים.

סוג הדיבידנד: נשיה רגילה.

                   יעקב חסדאי, עו"ד, מפרק


