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מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת 
מס הכנסה1, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, דוד 
145)א()2(,  סעיפים  לעניין  המנהל  לסגן   ,38457362 ת"ז  נחמני, 
לחוק  51ט  סעיף  ולעניין  האמורה  לפקודה  ו–158ג  152)ג(   ,147
סמכות  לעניין  למעט  התשי"ט-21959,  הון,  השקעות  לעידוד 

מנהל רשות המסים לקבוע כללים לפי סעיף קטן )ג(.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

י"ב בתמוז התש"ע )24 ביוני 2010(
)חמ 768—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

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

2  ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשס"ה, עמ' 397.

מינוי עוזר פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, 
שומה  פקיד  עוזר  לשמש   ,037162153 ת"ז  עוזר,  יחזקאל  חזי 

לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו–152 לפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

י"ב בתמוז התש"ע )24 ביוני 2010(
)חמ 171—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

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

הסמכה
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ג-11993, אני מסמיך את קרן יפית גוריון, ת"ז 025146929, 

לממונה לעניין החוק האמור.

בתפקידה  משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקף  ההסמכה 
במשרד להגנת הסביבה.

י"א בתמוז התש"ע )23 ביוני 2010(
)חמ 2418—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ב-11982  משולב[,  ]נוסח 
יסוד  להם  שיש  לאדם  הזמנה  למסור  להלן,  המופיעים  את 
)עבירות  הפלילי  הדין  סדר  צו  לפי  קנס  עבירת  שעבר  להניח 
וכן  התשס"א-22001,  בדרך(,  רכב  מכלי  אוויר  זיהום   - קנס 

שיש  למי  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  קנס  תשלום  הודעת  למסור 
להם יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר 
זיהום אוויר מכלי רכב בדרך(,  )ברירת משפט -  הדין הפלילי 

התשס"א-32001.

דורון פינקל, ת"ז 03876935

אמיר זלצברג, ת"ז 036504793

משמשים  המינוי  מקבלי  עוד  כל  זה  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
)חמ 2803—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

3  ק"ת התשס"א, עמ' 913.

הסמכה לעובד מוסמך
לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

הניקיון,  שמירת  לחוק  15א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984, אני מסמיך את כל אחד מהאנשים ששמותיהם 

מפרטים להלן לעובד מוסמך:

אמיר לוין, ת"ז 004205449

יוסי בר, ת"ז 024968471

יצחק בן–דוד, ת"ז 054597083

אלעד זוהר, ת"ז 010996130

עבד מחאמיד, ת"ז 059418640

רפי דבש, ת"ז 054235544

עזי חזקיה, ת"ז 022976435

רמי עברי, ת"ז 053493961

חגי בלכנר, ת"ז 022672976

אלי ורבורג, ת"ז 055456230

עוז גורן, ת"ז 056737604

שמירת  חוק  של  תחילתו  ביום  לתוקף  תיכנס  זו  הסמכה 
ותהיה תקפה כל עוד  16(, התש"ע-22010,  )תיקון מס'  הניקיון 

המוסמכים משמשים בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(
)חמ 1823—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התש"ע, עמ' 425.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 425.

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, ולפי פקודת בריאות 

העם, 1940

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, 
של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך בסמכויות 
ששמותיהם  מהאנשים  אחד  כל  את  לצדם  ג'  בטור  כמפורט 

מפורטים להלן:

טלי בורשטין, ת"ז 034775072

שי אשכנזי, ת"ז 038419545

__________
1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

2  ק"ת התשס"א, עמ' 912.
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טור א'
הסעיף

טור ב'
החוק

טור ג'
הסמכויות

חוק רישוי עסקים, 6
התשכ"ח-11968

נותן אישור

פקודת בריאות 2
העם, 21950 )להלן 

- הפקודה(

מפקח

ממונה על איכות הסביבה הפקודה42א
לעניין חלקים ה' ו–ו' 

לפקודה למעט סעיפים 
53)י( ו–טו(

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

י"א בתמוז התש"ע )23 ביוני 2010(
)חמ 2495—3(  

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276; התשנ"ח, עמ' 329.

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

הסמכת נותן אישור
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ה-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יונת  את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11968 
בחוק,  כמשמעותו  אישור,  לנותן   ,027493535 ת"ז  אלקלעי, 
כרמל   - שרון  הסביבה  איכות  לשמירת  ערים  איגוד  בתחום 

לסוגי עסקים.

רישוי  טעוני  עסקים   - עסקים"  "סוגי  זו,  הסמכה  לעניין 
לפי פרטים שבתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 
כמות  כאשר  2.1ב,   ;1.7  ;1.5  - שמספריהם  התשנ"ה-21995, 
הגפ"ם המאוחסן בעסק קטנה מ–500 טון 2.2ו; 2.3ב; 3.2ה, ו-ז, 
3.3א; 3.4ב ו–ג; 3.6א; 4.3א ו–ב;. 5.2; 6.4; 6.8א ו–ב; 7.1א ו–ג; 7.2; 
8.4א ו–ב; 8.5ב; 8.6ב, ג, ד ו–ה; 8.7ב; 8.9א, ב, ג, ד ו–ו; 8.10ב ו–ג; 
10.11ב;  ו–ג;  10.10ב  ו–ג;  10.8ב  10.7ב;  10.6ב;   ;10.5 10.1א;  9.1ב; 

10.14ג, ד ו–ה; 10.15ב; 10.16ב; 10.17ב.

משמשת  העובדת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה באיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 2495—3( 

גלעד ארדן  
השר להגנת הסביבה  __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשס"ו, עמ' 127.

2  ק"ת התשנ"ה, עמ' 1217; התשס"ז, עמ' 210.

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי 
אני  - החוק(,  )להלן  מן החי, התשי"ז-11956  ושל תוצרת  חיים 
ששמותיהם  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובדי  את  ממנה 

מפורטים להלן, אשר נמנים עם היחידה לפיקוח על הצומח והחי 
ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל ובין הרשות הפלשתינית, 

למבקרים לעניין החוק:

מס' זהות           שם 

59486373אבו חלה סמי כרים

25095118אביגדור מיכאל

40079352אהרון ארז

10354975אופיר חנן

13642228אורלנסקי דניאל

22575971אכר רונן

53209482אלעזר יעקב

57803967אלקיים שלמה

55762314אלקרינאווי חליל

53576278אמסלם חיים

34223784אסל אדמונד-עדי

23500481אסרף עופר מנחם

24012700ארגוב שבתאי

07298813בן בסט איתן

24308819בנימין חגי

62006218בנקין נפתלי

59661652בן שושן אבי

24541286בסט רון

25630351גבאי מיכאל

27523653גריפת סולטאן

59019075דדון נפתלי

24143380הירש יפתח

06085435הספל גדי

57347940הר זהב ברוך

59277905הראל ישי כוכבה

23563554הרוש  יעקוב

24542789זהבי אלון

23919814זהבי עופר

24852733חבר ניר

22925812חדד עותניאל

31597453חוכימה יקיר

56969546חמוד חמודלי

56650096חן יובל

57726465יחיא חנוך

35732932טובול גבריאל __________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 44.
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מס' זהות           שם 

50452374טויל אריק

54769575יצהרי אשר

21397617ישראל מרדכי

35999234ישראלי אוהד

39460266כהן זיו

32370231כהן יצחק

23731888לב אמיר

25591165לוי אסף

65112138לוסטיג שלמה

37394160לנקרי מיכאל כליפה

59804476מלכה ציון

62902887ממן חיים

24949687משיח יצחק

53215257נשר דוד

59560771סמה יצחק

13771776פבזנר אייל אולג

32312381פרג' דקר

27199884פרז שלומי

55595391קורן שוקי

31443989קייל טל

57776288קליגר רואי

23296197קרינאוי עפיף

54854468רבי שלמה

24436859רהט אורן

33969148רחמים קוריס רינת

27719855רקובצקי שי

3437100שהם גבריאל עזריאל

16987349שר יצחק

תוקף המינוי כל עוד הממונים משמשים במשרתם במשרד 
החקלאות ופיתוח הכפר.

ט"ז בתמוז התש"ע )28 ביוני 2010(
)חמ 1223—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
 ,038464079 ת"ז  נויברגר,  חגי  את  ממנה  אני  התשמ"ו-11985, 

העבירות  לגבי  למפקח  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובד 
אשר נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות 
הכשרה  לאחר  וזאת  התשס"ו-22006,  דיג(,   - מינהלי  )קנס 

כאמור בסעיף 5 לחוק.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 1923—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

2  ק"ת התשס"ו, עמ' 724.

מינוי מנהל
לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים 

ושיעורם(, התשנ"ב-1991

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע 
 - )להלן  התשנ"ב-11991  ושיעורם(,  לפיצויים  זכאות  )קביעת 
התקנות(, אני ממנה את סיוון ינקוביץ', ת"ז 033690249, עובדת 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, למנהל לעניין התקנות.

מינוי אריאל למדני למנהל2 - בטל.

י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(
)חמ 2207—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ק"ת התשנ"ב, עמ' 424; התשנ"ה, עמ' 1738.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 1543.

הרחבת הרשימה של נציגי ציבור בוועדות קנסות
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

לענף  המועצה  לחוק  61)ג(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
לרשימה  מוסיפים  אנו  התשכ"ד-11963,  ושיווק(,  )ייצור  הלול 
של נציגי הציבור מקרב הקבלנים המורשים בוועדות הקנסות2, 
ת"ז  לוי,  ישעיהו  ואת   ,119792 ת"ז  וינשטוק,  אבינועם  את 

.006803738

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(
)חמ 1033—3( 

    בנימין )פואד( בן אליעזר                    שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה   שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשמ"א, עמ' 179; התשס"ג, עמ' 455.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 1125.

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

אני מכריז, בהתאם לסעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את התקנים 

הרשמיים שלהלן:

ת"י 742 חלק 2 - אירוסולים: דרישות בטיחות, מאוקטובר 1990 
וגיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 1993, על ידי פרסום גיליון 

תיקון מס' 2, מיולי 2010.

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

__________
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.
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מידות  טיפוסים,  מונחים,  סולמות:   -  1 חלק   1847 ת"י 
פונקציונליות, מיולי 2009, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 

1, מיולי 2010.

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמוד 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(
)חמ 95—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

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

אני מכריז, בהתאם לסעיף 8)ה( לחוק התקנים, התשי"ג-
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי,  את התקנים 

הרשמיים האלה:

ת"י 907 - מכשירים ביתיים צורכי גז לאפייה, לבישול ולצלייה, 
ממרס 2003 וגיליון תיקון מס' 1 מאוגוסט 2005, על ידי פרסום 

גיליון תיקון מס' 2, מפברואר 2010.

אש,  צינורות  בעלי  דוודים  קיטור:  דודי   -  1 חלק   4280 ת"י 
וגיליון   2000 מאוגוסט   1 מס'  תיקון  גיליון   ,1999 מדצמבר 
תיקון מס' 2, ממאי 2006, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' 3, 

מפברואר 2010.

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 

עמוד 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה.

י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(
)חמ 95—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשס"ח, עמ' 430.

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, התשט"ז-
21956, קבעתי כי ברשימת חברי הוועדות הרפואיות לערעורים 

ייכלל ד"ר יואב שרייבמן, ת"ז 3036886.

י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 2010(
)חמ 89—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  י"פ התשס"ג, עמ' 2084.

2  ק"ת התשט"ז, עמ' 864.

מינוי רשם כלי טיס
לפי תקנות הטיס )רישום כלי טיס וסימונם(, התשל"ד-1973

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הטיס )רישום כלי טיס 
את  ממנה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשל"ד-11973  וסימונם(, 
ליאורה יוסף, ת"ז 014759898, להיות רשם לעניין התקנות כל 
עוד היא עובדת רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה 

והבטיחות בדרכים.

בהעדרה של ליאורה יוסף, אני ממנה את מנהל אגף כושר 
אווירי ואת ממונה על ביקורת כלי טיס ברשות התעופה האזרחית 

להיות, כל אחד מהם, הרשם לפי התקנות.

כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(
)חמ 1155—3(  

ישראל כ"ץ  
__________                     שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  ק"ת התשל"ד, עמ' 312; התשמ"ו, עמ' 897.

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש מועצת 
הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990

אני מודיע כי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 12)א( לחוק הרשות 
הממשלה,  ובאישור  התש"ן-11990,  ורדיו,  לטלוויזיה  השניה 
השניה  הרשות  מועצת  חבר  אבישר,  אילן  ד"ר  את  מיניתי 
הרשות  מועצת  ראש  יושב  מקום  לממלא  ורדיו,  לטלוויזיה 

השניה לטלוויזיה ורדיו, וזאת לתקופה של שלושה חודשים.

כ"ה בתמוז התש"ע )7 ביולי 2010(
)חמ 2282—3(  

משה כחלון  
שר התקשורת                     __________

1  ס"ח התש"ן, עמ' 58; התש"ע, עמ' 312.

אצילת סמכות
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סכותי לפי סעיף 242א)א( לחוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני אוצל לפרקליט מחוז דרום 

את הסמכויות הנתונות לי בהוראות החוק המפורטות להלן:

סעיפים 9)ב( לחוק העונשין, התשל"ז-21977 )להלן - החוק(; )א( 

להלן:  כמפורט  בחוק  הסעיפים  לעניין  לחוק,   123 סעיף  )ב( 
סעיפים 95, 99, 102, 108, 111, 112, 113, 113א, 114, 115, 116, 

117א, 118, 119 ו–120.

 27( התש"ע  בתמוז  ט"ו  ביום  החל  זו  אצילה  של  תוקפה 
ביולי 2010(.

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(
)חמ 1424—3(  

יהודה ויינשטיין  
היועץ המשפטי לממשלה                   __________

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ד, עמ' 329.

2  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.
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מינוי יושב ראש הוועדה לאיתור מועמדים
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33 לחוק בנק ישראל, התש"ע-
12010 )להלן - חוק בנק ישראל(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
)בדימוס( אליהו  לבדיקת מינויים, אני ממנה בזה את השופט 
וינוגרד ליושב ראש הוועדה לאיתור מועמדים לכהונה כחברים 
המינהלית,  ובמועצה  המוניטרית  בוועדה  הציבור  מקרב 
בנק  לחוק  ד'  לפרק  ב'  וסימן  ד'  לפרק  א'  בסימן  כמשמעותם 

ישראל, בהתאמה.

ח' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(
)חמ 4092—3(  

יהודה ויינשטיין  
היועץ המשפטי לממשלה                   __________

1  ס"ח התש"ע, עמ' 452.

הודעה על מינוי חברים נוספים בוועדה למתן היתרים
לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים

ניגוד  למניעת  לכללים  18)ג(  לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
סעיף  לפי  בתוקף סמכותי  כי  וסגני שרים1,  עניינים של שרים 
שנתיים,  של  לתקופה  מיניתי  האמורים,  לכללים  ו–)ב(  18)א( 
בסיוון  כ"ה  יום  עד   )2010 ביוני   16( התש"ע  בתמוז  ד'  מיום 
ועדה  לחברי  מטה  הרשומים  את   )2012 ביוני   15( התשע"ב 

נוספים למתן היתרים2.:

עזרא קמא, שופט;

אביגדור רביד, עורך דין.

י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(
)חמ 1238—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה                   __________

1  י"פ התשס"ג, עמ' 1136.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1393.

 הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

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

בע"מ,  אלעין   - האזורי  והביוב  המים  ותאגיד  הואיל 
ח"פ 51-438720-8, היא גוף שהמועצות המקומיות ג'דיידה-
מכר, ירכא, אבו סנאן, כפר יאסיף וג'וליס )להלן - המועצות 

המקומיות( משתתפות בהנהלתו;

והואיל והמועצות המקומיות הן גופים מבוקרים לפי סעיף 
9)4( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן 

- החוק(;

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

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק להחיל על תאגיד המים והביוב האזורי - אלעין בע"מ את 
ביקורת המדינה בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן את 

הפרק השביעי שבחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

ח' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

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

 הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

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

היא   ,51-353104-6 ח"פ  בע"מ,  כרמל  מי  וחברת  הואיל 
גוף שעיריית חיפה משתתפת בהנהלתו;

והואיל ועיריית חיפה היא גוף מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק 
מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

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

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק להחיל על חברת מי כרמל בע"מ את ביקורת המדינה בכל 
התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק השביעי שבחוק 

שעניינו בירור תלונות הציבור.

כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

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

 הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה 
ואת הפרק השביעי

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

 ,51-438457-7 ח"פ  בע"מ,  הוד השרון  מי  וחברת  הואיל 
היא גוף שעיריית הוד השרון משתתפת בהנהלתו;

לפי סעיף 9)4(  גוף מבוקר  ועיריית הוד השרון היא  והואיל 
 - )להלן  משולב[1  ]נוסח  התשי"ח-1958  המדינה,  מבקר  לחוק 

החוק(;

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

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
לחוק להחיל על חברת מי הוד השרון בע"מ את ביקורת המדינה 
הפרק השביעי  וכן את  החוק,  מתייחס  בכל התחומים שאליהם 

שבחוק שעניינו בירור תלונות הציבור.

כ"ז בסיוון התש"ע )9 ביוני 2010(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה  

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

הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב של שטרי הכסף, 
צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ישראל,  בנק  לחוק  42)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מועצה  הוקמה  ומשטרם  החוק(,   - )להלן  התש"ע-12010 
וסמכויות  לחוק,  ד'  לפרק  ב'  בסימן  כמשמעותה  מינהלית 
המועצה המינהלית נתונות בידי עד להקמתה לפי סעיף 97)ו( 
לחוק, ובאישור הממשלה קבעתי כי השטרות בעריכים של 20 
שקלים חדשים, 50 שקלים חדשים, 100 שקלים חדשים ו–200 
חתימתי  חותם  את  יישאו  מעתה,  שיודפסו  חדשים  שקלים 

__________
1  ס"ח התש"ע, עמ' 452. 
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והלועזית,  וכן את שנת ההדפסה הראשונה, העברית  בלבד, 
בעריכים  מהשטרות  אחד  בכל  כאמור,  השינוי  יבוצע  שבה 
של  פרטיהם  ושאר  תוכנם  צורתם,  האמור,  מלבד  אלה; 
השטרות בעריכים של 20 שקלים חדשים, 50 שקלים חדשים, 
100 שקלים חדשים ו–200 שקלים חדשים ייוותרו בלא שינוי.

יהיו  לעיל  הפרטים  לפי  השטרות  של  בעין  דוגמאות 
שמורות במשרדי בנק ישראל, ירושלים.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(
)חמ 4093—3( 

סטנלי פישר  
                                                      נגיד בנק ישראל

מינוי רשם בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
המסחר  התעשייה  שר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ט-11969, 
השופט  את  ממנה  אני  המשפטים,  שר  ובאישור  והתעסוקה 
אילן איטח, לרשם בית הדין הארצי לעבודה, מיום כ"ו בסיוון 
 31( התשע"א  בחשוון  כ"ג  יום  עד   )2010 ביוני   8( התש"ע 

באוקטובר 2010(.

כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(
)חמ 526—3( 

סטפן אדלר  
נשיא בית הדין הארצי לעבודה  __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשמ"ו, עמ' 217.

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ובתוקף סמכותה לפי 
סעיף 41 לחוק, מינתה ועדת הכספים של הכנסת את מוטי בסר 

לתפקיד המנהל הכללי של משרד מבקר המדינה.

כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(
)חמ 56—3( 

משה גפני  
יושב ראש ועדת הכספים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה
לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת שיעורי הריבית 

ודרך חישובה(, התשס"ג-2003

בהתאם לסעיף 6 לתקנות פסיקת ריבית והצמדה )קביעת 
שיעורי  התשס"ג-12003,  חישובה(,  ודרך  הריבית  שיעורי 
התשכ"א-21961,  והצמדה,  ריבית  פסיקת  חוק  לפי  הריבית 
לתקופה שמיום י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 2010( עד יום י"ח 

בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(, יהיו כדלהלן:

1. ריבית צמודה

שיעור "ריבית צמודה" יעמוד על 1.3% לשנה.

2. ריבית שקלית

שיעור "ריבית שקלית" יעמוד על 3.8% לשנה.

3. ריבית במטבע חוץ )דולר(

שיעור "ריבית במטבע חוץ" יעמוד על 1.29% לשנה.

__________
ק"ת התשס"ג, עמ' 588.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 192.  2

4. ריבית הפיגורים הצמודה

שיעור "ריבית פיגורים" יעמוד על 7.8% לשנה.

ז' באייר התש"ע )21 באפריל 2010(

)חמ 3220—3(
שוקי אורן  

החשב הכללי  

אכרזה על הפסקה במתן שירותים
לפי פקודת הבנקאות, 1941

 ,11941 הבנקאות,  לפקודת  8טו  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר שנוכחתי כי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 
ובנק פועלי אגודת ישראל בע"מ )להלן - הבנקים(, אינם יכולים 
לנהל את עסקיהם באורח תקין מחמת שביתה, אני מכריז בזה 
חמישי,  ביום  החל  וזאת  שירותים,  לתת  הפסיקו  הבנקים   כי 

י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 2010(.

כ"ד בתמוז התש"ע )6 ביולי 2010(

)חמ 777—3(
רוני חזקיהו  

המפקח על הבנקים  
__________

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשל"ו, עמ' 210.  1

ביטול אכרזות על הפסקה במתן שירותים
לפי פקודת הבנקאות, 1941

 ,11941 הבנקאות,  לפקודת  8טז  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את   )2010 ביולי   15( התש"ע  באב  ד'  ביום  החל  מבטל  אני 
2010( על הפסקה  ביולי   6( האכרזה מיום כ"ד בתמוז התש"ע 
במתן שירותים בידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ 
מיום  האכרזה  ואת  בע"מ2,  ישראל  אגודת  פועלי  בנק   ובידי 
כ"ט בתמוז התש"ע )11 ביולי 2010( על הפסקה במתן שירותים 

בידי בנק אוצר החייל בע"מ3.

ד' באב התש"ע )15 ביולי 2010(

)חמ 777—3(
רוני חזקיהו  

המפקח על הבנקים  
__________

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשל"ו, עמ' 210.  1

י"פ התש"ע, עמ' 3995.  2

י"פ התש"ע, עמ' 3977.  3

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11941, אני מודיע כי נתתי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 336 - 
"מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי", ותיקנתי אותה בחוזר 

מס' ח-2270-06.

כ"ה בתמוז התש"ע )7 ביולי 2010(

)חמ 3537—3(
רוני חזקיהו  

המפקח על הבנקים  
__________

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1
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הודעה על מדד יוקר הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

לפי סעיף 9)ב()1( לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-
המדד  כי  מודיע  הריני  בריאות(,  ביטוח  חוק   - )להלן   11994
לחוק  החמישית  בתוספת  שנקבע  התחשיב  לפי  המשוקלל 
על  עמד  ל–2009  שנתי  בממוצע  ממלכתי,  בריאות  ביטוח 

169.10 נקודות - על בסיס ממוצע 1995 = 100.

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(

)חמ 2584—3(
שלמה יצחקי  

הסטטיסטיקן הממשלתי  
__________

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  1

 הודעה על סיום שביתת עובדים במערכת
בתי המשפט

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

התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי 
בתקופת  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  לעבודה  הדין 
 - )להלן  התשמ"א-11981  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
התקנות(, אני מודיע בזה כי עובדי מערכת בתי המשפט שבתו 

ביום חמישי, כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(.

ביום השביתה לא היתה קבלת קהל.

דיונים שנקבעו התקיימו כסדרם.

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(

)חמ 1148—3(
משה גל, שופט  

מנהל בתי המשפט  
__________

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

הודעה בדבר תחילתו של חוק עזר
לפי חוק עזר להרצליה )מודעות ושלטים(, התשס"ט-2009

עזר  לחוק   33 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  מודיעה  אני 
להרצליה )מודעות ושלטים(, התשס"ט-2009, שפורסם בק"ת-
חש"ם 731, התשס"ט, עמ' 146, כי תחילתו של חוק העזר האמור 

ביום ג' באלול התש"ע )13 באוגוסט 2010(.

י' באב התש"ע )21 ביולי 2010(

)חמ 17—3(
יעל גרמן  

ראש עיריית הרצליה  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2010 

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17018/2010

.225.5.2010

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

עדכון קצובת דמי הבראה 2010 - 6395.

.79.6.2010

25.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17019/2010

.27.6.2010

ממשלת ישראל3.
מרכז השלטון המקומי

שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות

חבר המועצות הדתיות
מוסד לביטוח לאומי

דואר ישראל
שירות התעסוקה

רשות השידור
מוסדות להשכלה גבוהה

הסתדרות מדיצינית הדסה
שירותי בריאות כללית
רשות שדות התעופה
איגוד ערים לכבאות,

הסתדרות החדשה
כלל הארגונים4.
כלל העובדים במשק )עובדי ציבור(5.
דחיית הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 62011.
.720.6.2010
7.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17020/2010

.216.6.2010

מרכז השלטון המקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

עדכון קצובת דמי הבראה 2010 תיקון הודעה מס' 6.
1193/10

.721.6.2010

16.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.17021/2010

.214.6.2010

חבר המועצות המקומיות,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

עדכון קצובת הבראה6.

.728.6.2010

14.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.
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.17022/2010

.210.6.2010

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם 3.
הארגונים הכלכליים,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כלל העובדים במגזר הפרטי5.
עדכון קצובת יום הבראה לסך 351 6₪.
.71.7.2010
1.7.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2010

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1138/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

2 עובדים5.

הארכת ניסיון6.

.76.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1139/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

עובדים ארעיים5.

צמצום מספר העובדים הארעיים6.

.76.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1140/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

דירוג פקידותי ומנהלים5.

מקדמה תוספת סלקטיבית6.

.76.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1141/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

הסכם בנושא משכורת 13 וזיכוי צבירת ימי חופשה 6.
לשנת 2009

.76.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

1142/2010
.230.5.2010
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
בנקאות4.
כלל העובדים5.
הסכם בנושא מחויבות הבנק לזכות ההתארגנות 6.

וחירות השביתה
.76.6.2010
30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1143/2010

.220.3.2010

מעון דרור ירכא בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב מרכז הגליל

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.730.5.2010

20.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1144/2010
. 231.3.2010
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
בנקאות4.
עובדת אחת5.
המשך העסקה זמנית6.
.76.6.2010
31.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1145/2010

.214.4.2010

אוניברסיטת תל אביב,3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

כלל הסגל הבכיר5.

ויתור על שכר בגלל מצוקה תקציבית6.

.73.6.2010

14.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1146/2010

.210.6.2010

האקדמיה ללשון עברית,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.710.6.2010

10.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1147/2010

.210.6.2010
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רשות השידור,3.
הסתדרות החדשה

תקשורת4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.710.6.2010

10.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1148/2010

.29.6.2010

יד ושם,3.
הסתדרות החדשה

תרבות4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.710.6.2010

9.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1149/2010

.213.6.2010

רשות שדות התעופה,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.713.6.2010

13.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1150/2010

.27.6.2010

ממשלת ישראל3.
מרכז השלטון המקומי

שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות

חבר המועצות הדתיות
מוסד לביטוח לאומי

דואר ישראל
שירות התעסוקה

רשות השידור
מוסדות להשכלה גבוהה

הסתדרות מדיצינית הדסה
שירותי בריאות כללית
רשות שדות התעופה
איגוד ערים לכבאות,

הסתדרות החדשה
כלל הארגונים4.
כלל העובדים במשק )עובדי ציבור(5.
דחיית הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 62011.
.720.6.2010
7.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1151/2010

.213.5.2010

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

כאמור בהסכם5.

העסקה זמנית 6.

.78.6.2010

13.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1152/2010

.215.6.2010

נתיבי איילון,3.
הסתדרות החדשה

ארגון חוץ4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.721.6.2010

15.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1153/2010

.29.6.2010

המועצה להשכלה גבוהה,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.716.6.2010

9.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1154/2010

.218.4.2010

בנק אגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

בנקאות4.

6 עובדים5.

העסקה זמנית 6.

.78.6.2010

18.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1155/2010

.217.6.2010

חברת נמל חיפה,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.720.6.2010

17.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1156/2010

.29.6.2010

המוסד לבטיחות ולגיהות,3.
הסתדרות החדשה 

מינהל של המדינה4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 ל–2011

.716.6.2010

9.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.
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.1157/2010

.29.6.2010

אליאנס חברה לצמיגים )1992( בע"מ,3.
הסתדרות העובדים החדשה מרחב חדרה / שומרון

תעשיית גומי4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר6.

.720.6.2010

9.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1158/2010

.216.6.2010

מרכז השלטון המקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

עדכון קצובת דמי הבראה 2010 תיקון הודעה מס' 6.
1193/10

.721.6.2010

16.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1159/2010

.220.6.2010

רכבת ישראל בע"מ,3.
הסתדרות העובדים החדשה 

הובלה יבשתית4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם מיום 7.6.2010 בדבר דחיית הפחתת 6.
דמי הבראה

.721.6.2010

20.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1160/2010

.220.6.2010

חברת נמל אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות העובדים החדשה 

הובלה ימית4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם מיום 7.6.2010 בדבר דחיית הפחתת 6.
דמי הבראה

.721.6.2010

7.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1161/2010

.229.4.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 3.
מפעל הנוזלים - אתר ירושלים,

הסתדרות החדשה מרחב ירושלים / הסתדרות עובדי 
המזון והפרמצבטיקה

תעשיית כימיקלים4.

כלל העובדים5.

חידוש הסכם קיבוצי6.

.76.6.2010

29.4.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1162/2010

.217.6.2010

נילית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב עמקים צפוני

תעשיית טקסטיל4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.723.6.2010

.831.3.2012 - 1.4.2010

.1163/2010

.213.5.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ אתר פלנטקס נתניה,3.
הסתדרות החדשה  מרחב נתניה

תעשיית כימיקלים4.

עובדי משמרות5.

תוספת להסכם קיבוצי 6107/2007.

.723.6.2010

13.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1164/2010

.218.3.2010

פניציה מפעלי זכוכית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית אל מתכתיים4.

כלל העובדים דור א'5.

תנאי עבודה6.

.724.6.2010

18.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1165/2010

.218.3.2010

פניציה מפעלי זכוכית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה מרחב נגב מרכזי

תעשיית אל מתכתיים4.

כלל העובדים דור ב'5.

תנאי עבודה6.

.724.6.2010

18.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1166/2010

.222.6.2010

המשקם חב' לתעסוקת קשישים בעלי כושר עבודה 3.
מוגבל בע"מ,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כלל העובדים5.
הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.

הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 2011
.723.6.2010
22.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1167/2010

.221.6.2010

מקורות חברת המים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הפקת מים וחלוקתו4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת דמי הבראה משנת 2010 לשנת 2011

.723.6.2010

7.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.
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.1168/2010

.211.5.2010

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ וחב' קו מוצרי דלק בע"מ,3.
הסתדרות הלאומית החדשה

תעשיית נפט4.

דירוג מקצ"ט5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.78.6.2010

11.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1169/2010

.223.5.2010

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

פקידים5.

תוספות וותק ומענק יובל6.

.78.6.2010

23.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1170/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

הגדלת מספר עובדים אל מול צמצום מס' עובדים 6.
ארעיים

.79.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1171/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

כלל העובדים5.

הכרת הבנק בזכות שביתה6.

.79.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1172/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

דירוג ניהולי5.

משכורת 13 עבור שנת 62009.

.79.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1173/2010

.230.5.2010

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

בנקאות4.

פקידים ומנהלים5.

מקדמה לשעור תוספת הסלקטיבים הממוצעת6.

.79.6.2010

30.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1174/2010

.213.6.2010

עיריית ראש העין,3.
הסתדרות מרחב פ"ת

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

סיכום בעניין הכנת קובץ נהלים6.

.721.6.2010

13.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1175/2010

.28.6.2010

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

משפטני משרד הבטחון5.

בוררות מוסכמת )בר"מ( 3/06 דחיית תביעה להחלת 6.
שכר עידוד

.716.6.2010

8.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1176/2010

.27.6.2010

טיב טירת צבי,3.
הסתדרות החדשה מרחב עמקים

תעשיית מזון4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.729.6.2010

7.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1177/2010

.224.5.2010

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

תכנית התייעלות במשרד הבטחון6.

.716.6.2010

24.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1178/2010

.223.5.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ אתר אביק נתניה,3.
 הסתדרות החדשה / הסתדרות מרחב נתניה,

הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה
תעשיית כימיקלים4.
כאמור בסעיף 3 להסכם5.
תוספות שכר ותנאי עבודה6.
.716.6.2010
.831.12.2012 - 1.1.2010

.1179/2010

.221.4.2010

בתי זיקוק ונפט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות ההנדסאים, מהנדסים 

המח"ר
תעשיית נפט4.
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כלל העובדים5.

יישום השלב השני של המיזוג6.

.713.6.2010

21.4.2010  - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1180/2010

.22.6.2010

רמי תעשיות קרמיקה )1991( בע"מ נצרת עלית,3.
הסתדרות החדשה / מרחב עמקים צפוני נצרת עלית

תעשיית אל מתכתי4.

כלל העובדים5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.713.6.2010

.828.2.2012 - 1.3.2010

.1181/2010

.225.5.2010

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרות המעו"ף

רשויות מקומיות4.

כלל העובדים5.

עדכון קצובת דמי הבראה 2010 - 6395.

.79.6.2010

25.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1182/2010

.210.6.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ אתר פלנטקס נתניה,3.
הסתדרות החדשה / מרחב נתניה

תעשיית כימיקלים4.

עובדים זמניים5.

תקופות זמניות6.

.727.6.2010

.815.2.2015 - 15.2.2010

.1183/2010

.210.6.2010

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ אתר פלנטקס נתניה,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות עובדי המזון 

והפרמצבטיקה
תעשיית כימיקלים4.
כלל העובדים5.
הארכת הסכם קיבוצי6.
.727.6.2010
.831.12.2012 - 1.1.2010

.1184/2010

.223.6.2010

סונול ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נפט4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.728.6.2010

23.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1185/2010

.226.5.2010

מפעל ישראטייר - חידוש צמיגים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / מרחב עמקים מועצת פועלי בית שאן

רשוית מקומיות4.

כאמור בסעיף 4 להסכם5.

תוספת שכר6.

.729.6.2010

26.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1186/2010

.216.6.2010

כביש חוצה ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ארגון חוץ מדינתי4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.727.6.2010

1.7.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1187/2010

.22.6.2010

מוזיאון ישראל,3.
הסתדרות החדשה

תרבות4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.728.6.2010

1.7.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1188/2010

.27.6.2010

חלמיש,3.
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.728.6.2010

1.7.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1189/2010

.221.6.2010

המועצה הישראלית לצרכנות,3.
הסתדרות החדשה

מינהל ציבורי4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.728.6.2010

21.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1190/2010

.228.6.2010

חברת החשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור חשמל4.

כלל העובדים5.
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הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.729.6.2010

28.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1191/2010

.223.6.2010

מעיין החינוך התורני,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי מיום 7.6.2010 בדבר דחיית 6.
הפחתת קצובת הבראה מ–2010 ל–2011

.729.6.2010

23.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1192/2010

.213.5.2010

פז בתי זיקוק אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / האיגוד הארצי של עובדי 

האנרגיה
תעשיית נפט4.
כלל העובדים5.
צמצומים והתייעלות6.
.728.6.2010
13.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1193/2010

.23.5.2010

שופרסל בע"מ,3.
הסתדרות המעו"ף

מסחר4.

כלל העובדים5.

תנאי עבודה6.

.728.6.2010

3.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1194/2010

.215.6.2010

הסתדרות החדשה,3.
האגף לאיגוד מקצועי ע"י הסתדרות המעו"ף

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

דחיית הפחתת קצובת הבראה לשנת 62011.

.728.6.2010

15.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1195/2010

.227.6.2010

מפעל הפיס,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם קיבוצי בדבר דחיית הפחתת קצובת 6.
הבראה מ–2010 ל–2011

.730.6.2010

27.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1196/2010

.21.5.2010

עמותה לגיל הרך בעדה הדרוזית,3.
מרחב מרכז גליל

חינוך4.

כלל העובדים5.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני6.

.728.6.2010

1.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

.1197/2010

.215.6.2010

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

אחים ואחיות במינהל הסיעוד במשרד הבריאות5.

החלטת ועדת מעקב - תוספות שכר6.

.728.6.2010

15.6.2010 - לתקופה בלתי מסויימת8.

כ"ב בתמוז התש"ע )4 ביולי 2010(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מק/13034".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' עטרות, רח' 
.640.260 :Y 220.510, קואורדינטה :X המדפיסים 10, קואורדינטה

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

בניין בלא שינוי  בקווי  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
מזכויות בניה מאושרות בתכנית 1689ב; ב( קביעת שלבי ביצוע 
להקמת תוספות הבניה כאמור; ג( קביעת הוראות בינוי וקביעת 

תנאים למתן היתר בניה בשטח.

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  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12467".  )1(

הכביש  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,)395 מס'  )כביש  הסטף  לצומת  כרם  צומת  בין  המחבר 
קואורדינטה מערב מזרח - 213.500, קואורדינטה דרום צפון 
- 631.000; גוש 29951 מוסדר, ח"ח 1, 5; גוש 29952 מוסדר, 
בשלמותה,   5 חלקה  מוסדר,   29954 גוש   ;11  ,9  ,5  ,4 ח"ח 
ח"ח 2, 3; גוש 29957 מוסדר, ח"ח 9, 12; גוש 30378 מוסדר, 
מוסדר,   30379 גוש   ;9  ,2 ח"ח  בשלמותן,   4  ,3  חלקות 
ח"ח 1, 2, 7, 9; גוש 30380 מוסדר, חלקה 4 בשלמותה, ח"ח 
 2, 3, 5; גוש 30752 מוסדר, ח"ח 1; גוש 30753 מוסדר, ח"ח 2; 
 ;9  ,3-1 ח"ח  בשלמותה,   10 חלקה  מוסדר,   30754  גוש 

גוש 30755 מוסדר, חלקה 12 בשלמותה, ח"ח 3-1.

בין צומת  דרך המחברת  ושיקום  מטרת התכנית: הרחבה   
כרם לצומת הסטף.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מיער  חקלאי,  אזור  הנדסי,  מיתקן  פתוח,  פרטי  משטח 
הרחבת  לשם  נופי  ועיצוב  לדרך,  לשטח  לאומי  וגן  קיים 
פיתוח  נופי,  עיצוב  בדבר  הוראות  קביעת  ב(  קיימת;  דרך 
שטח ותנאים נוספים לביצוע הדרכים; ג( קביעת הוראות 
בדבר תכנון וביצוע דרך, מחלפים, צמתים, גשרים, מנהרות 
וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד(  רגל;  להולכי  ומעברים 

תנאים למתן הרשאה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5943, התשס"ט, עמ' 3469.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12401".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רמות,   
 ,218.775  :Y  - מזרח  מערב  קואורדינטה   ,20 הרואה  רח' 
)מוסדר(,   30717 גוש   ;636.000  :X  - צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקה 8 בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות עד שטח שאינו עולה   
על 120 מ"ר לכל דירה, ושינוי ייעודי קרקע במסגרת איחוד 

וחלוקה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
א';  למגורים   1 מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי   )1  האלה: 
2( מעבר ציבורי למגורים א'; 3( מגורים 1 לשביל; 4( מאזור 
מגורים 6-5 קומות א' ושביל להולכי רגל; ב( קביעת בינוי 
לתוספות  בינוי  קביעת   )1 זה:  פירוט  לפי  בניה  לתוספות 
יחידות הדיור הקיימות  בניה לכל הקומות לשם הרחבת 
לתוספת  בינוי  קביעת   )2 הבינוי;  לנספח  בהתאם  בהן, 
הקיימות  יח"ד  הרחבת  לשם  הקיים  הבניין  מעל  קומה 
מודגש   )3 הבינוי;  להוראות  בהתאם  שמתחתיה,  בקומה 
מ"ר;   120 על  עולה  לא  דיור  יחידת  של  שטח  כי   בזה 
4( תכנית זו כפופה להוראות תכנית המיתאר 62 בירושלים 
בדבר מחסנים והשינויים שאושרו לה מזמן לזמן, וכן לדבר 
מרפסות זיז; ג( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; ד( הגדלת 

)מתוכם  מ"ר  ל–9,681.28  וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי 
8,798.22 מ"ר שטחים עיקריים ו–883.06 מ"ר שטחי שירות(; 
המרתף  קומת  מעל  קומות  מ–4  קומות,  מס'  הגדלת   ה( 
ביצוע  שלבי  קביעת  ו(  המרתף;  קומת  מעל  קומות  ל–5 
בגין  הוראות  קביעת  ז(  כאמור;  הבניה  תוספת  להקמת 
להריסה;  גדרות  בגין  הוראות  קביעת  ח(  לעקירה;  עצים 
ט( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 

בשטח; י( קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש.

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

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
רח'  תא/מק/3910",  מס'  "תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שלמה המלך 65.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח' שלמה 
המלך 65 - גוש 6250 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 321 בשלמותה; 
רח'   - מצפון  המלך,  שלמה  רח'   - ממזרח  התכנית:  גבולות 
ממערב   ,63 המלך  שלמה  רח'  שכן,  מבנה   - מדרום  מנדלסון, 

- מבנה שכן, רח' מנדלסון 8.

קביעת  הגג,  על  קיימת  דירה  הסדרת  התכנית:  מטרת 
הוראות בניה למבנה ולשימורו.

גג  על  קיימת  דירה  הסדרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המבנה תוך ניצול חלקי של הזכויות מתוך כלל הזכויות הלא 
ב( מתן הוראות  זכויות מתמריצים(;  )לרבות  מנוצלות בחלקה 
בניה בדבר סגירת מרפסות צדיות, תוספת מעליות, בתיאום עם 
מחלקת השימור; ג( שימור המבנה לפי תכנית 2650ב; ד( הגדלת 

הצפיפות במגרש.

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



ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010 4004

בילקוט  פורסמה  אשר   ,16-14 יהודה  בן  רח'  תא/מק/3631", 
הפרסומים 5692, ביום 18.7.2007, שינוי מס' 1 לשנת 2005 של 

תכניות 975, 975א, 975ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רח' בן 
יהודה 16-14 - גוש 6910, חלקה 6.

המגרש  על  הקיים  למבנה  התאמה  א(  התכנית:  מטרת 
מהמדיניות  כחלק  העכשוויים,  ולתקנים  ולדרישות  בפועל 
העירונית לחיזוק בתי מלון בקרבת הים; ב( מתקנון תכנית תא/

מק/3631 המאושרת נשמטו בטעות 3 סעיפים.

של   10 לסעיף  ו–ט  ח  ז,  סעיפים  הוספת  התיקון:  מהות 
מהחדרים  יציאה  פתח  כל  ייפתח  לא  א(  התכנית:  הוראות 
המיועדים למיתקנים הטכניים שבקומת הקרקע לחצר השירות 
בין קו הבניין שהוא 4.7 מ' לקו מגרש אחורי; ב( לא יותר מטבח 
הקרקע,  שבקומת  הטכניים  למיתקנים  המיועדים  בחדרים 
בלבד;  טכניים  למיתקנים  יהיה   כאשר השימוש בחדרים אלה 
ג( גדר האבן בקו המגרש האחורי עם חלקה 6 בגוש 6910 תהיה 
את  המקרה  הקל  הגג  של  הנמוך  לקצהו  מעל  ס"מ   20 בגובה 

החדרים למיתקנים טכניים כדי להפרידם ולהסתירם.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה אונו מופקדת "תכנית מפורטת מס' קא/מק/209", שינוי 

לתכניות מיתאר תממ/200ב, תממ/341, קא/מק/122.

רח'  אונו,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרצל 38 - גוש 6495, ח"ח 373.

מ'  מ–4  דרום  לכיוון  צדי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
ל–2.70 מ'.

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

ולבניה אונו, רח' סוקולוב 13, קרית אונו, טל' 03-5311245.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

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/211", שינוי לתכנית מיתאר תממ/66א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח' צה"ל 104 
- גוש 6490, חלקה 618.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לפי מצב קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.3.2010 ובילקוט הפרסומים 6088, התש"ע, עמ' 2961.

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 תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה 
בב/מק/3123",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/582, בב/93/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הגר"א 6 
- גוש 6123, חלקה 813 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בהוראות בדבר גודל שטח 
ציבורי;  בניין  הקמת  לצורך  בניין  עליו  להקים  שמותר  מגרש 
עיקרי:  שטח  תוספת  בלא  בתשריט  כמסומן  בניין  קו  שינוי   ב( 
מ';   4 במקום  מ'   0 שצ"פ(  בייעוד   210 )ח"ח  מזרח  לכיוון   )1 

2( לשאר הכיוונים 3.2 מ' במקום 4 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 בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5776487 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632579.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
15, שינוי  מקומית מס' בב/מק/3060", הרחבות ברח' קלישר 
בב/105/ג,  לתכניות  בהתאם  בב/255,  בב/105/ב,  לתכניות 

בב/מק/105/ג/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' קלישר 15 
- גוש 6192, חלקה 742 בשלמותה.
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המסומן  לפי  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתשריט להרחבת יח"ד קיימות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5934, התשס"ט, עמ' 3054.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

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

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

ושינוי  יח"ד  תוספת  בב/מק/3090",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בינוי ברח' לוין 13, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, 

בב/255, בב/מק/105/פ.

לוין  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מרישא 11, 13 - גוש 6192, חלקה 640 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( תוספת 2 יח"ד מעבר ל–6 יח"ד המותרות   
)כולל הקלות(, סך הכל 8 יח"ד בקומות א'-ב' )4 בכל מחצית 
גג  חלקה(, בלא תוספת שטחים עיקריים; ב( בניית דירות 
בקומה ג' חלקית )במקומם של חדרי הגג המותרים(, על ידי 
1( השטח  בנושאים האלה:  שינוי לתכנית בב/מק/105/פ, 
)שטח  הגג  לדירות  שמתחת  בקומה  יח"ד  של  הממוצע 
עיקרי + ממ"ד( לא יפחת מ–70 מ"ר; 2( ביטול נסיגות מקו 
בניין  קו  ג( שינוי  לכיוון צפון;  מתווה הבניין בקומת הגג 

מזרחי מ–3.50 מ' ל–3.15 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1675.

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3091", תוספות ושינויים ברח'   )2(
שח"ל 26, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/255.

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

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

מ–3.5 מ' ל–3.15 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1979.

ברח'  בינוי  שינוי  בב/מק/3109",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
אהרונוביץ 15, שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/255.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ראובן   
אהרונוביץ 15 - גוש 6192, חלקה 41 בשלמותה.

מ'   3.5( הצדיים  הבניין  בקווי  שינויים  א(  התכנית:  מטרת   
ב( תוספת אחוזים שניתן  קומות(;  בן 4  לבניין  מ'  במקום 4.5 
לקבל כהקלה )2.5%, 5%, 6%(; ג( תוספת קומה ד' מעבר ל–3 
הקומות המותרות; ד( תוספת יח"ד בשיעור של עד 20% שניתן 
לקבל כהקלה; ה( ניוד שטחים בין הקומות; ו( שינוי במרחק 

הנסיגה של דירת הנכה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6005, התש"ע, עמ' 134.

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3111", תוספת יח"ד אחת על   )4(
חצי מגרש ברח' נתן הנביא 12, שינוי לתכניות בב/105/ב, 

בב/164, בב/מק/105/פ.

נתן  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הנביא 12 - גוש 6196, חלקה 51 בשלמותה.

מטרת התכנית: תוספת יח"ד אחת מעל ל–7 יח"ד המותרות   
א-ב  בקומות  יח"ד   8 כלומר  מאושרות(,  הקלות   )כולל 
)4 יח"ד בכל מחצית מגרש( + 2 דירות גג, סך הכל 10 יח"ד 

במגרש, בלא תוספת שטח עיקרי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 875.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
מפורטת מס' בי/מק/1/450", שפורסמה בעיתונים ביום 17.9.2009 
ובילקוט הפרסומים 6005, התש"ע, עמ' 134, וכי בהתאם לסעיף 
במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים "תכנית מפורטת מס' 
בי/מק/1/450", שינוי בבינוי, הגדרת קווי בניין, איחוד וחלוקה 
בי/2/א,  לתכניות  שינוי  הבעלים,  הסכמת  בלא  או  בהסכמה 

בי/270, בי/403, בי/430, בי/430א, בי/450.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 7121, 
ח"ח 27; גבולות התכנית: מצפון מזרח - תכנית בי/450, מצפון 
יוחנן  רח'   - מזרח  מדרום  בי/450,  בי/410,  תכניות   - מערב 

הסנדלר ואזור התעשייה, מדרום מערב - תכנית בי/410.

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  מס'  הגדלת  ב(  הבעלים;  הסכמת  בלא  או  בהסכמה 
בבינוי,  שינוי  ג(  שטח;  תוספת  בלא  יח"ד  ל–232  יח"ד  מ–182 
בגובה הבניינים, ושינוי במס' המגרשים, במקום 3 מגרשים - 
מס'  שייבנו  באופן  המגרשים  של  בבינוי  שינוי  ד(  מגרשים;   4
 25 בן  מבנה אחד   -  113 מס'  מגרש  על  זה:  פירוט  לפי  מבנים 
מבנה   -  114 מס'  מגרש  על  דיור,  יחידות   90 המכיל  קומות 
אחד בן 38 קומות או 2 מבנים המכילים בסך הכל 142 יחידות 
דיור, מגרשים מס' 112, 115 - לתכנון בעתיד; ה( קביעת קווי 
ו( הכנת טבלאות הקצאה ואיזון על ידי שמאי;  בניין חדשים; 
ז( התרת עד 3 מרתפי חניה שלא יעלו על 90% משטח החלקה, 

בהתאם לתכנית בי/403.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ים, טל'  יוסף, בת  1, רמת  ים, רח' סטרומה  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 גבעתיים

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  גבעתיים  ולבניה 
גב/מק/561",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות מיתאר גב/53, גב/מק/2002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' כצנלסון 
89-87-85 - גוש 6168, חלקות 445-443 בשלמותן.

מטרת התכנית: א( איחוד החלקות בתחום התכנית; ב( לשנות 
את מס' הקומות, מ–4 קומות + 2 קומות + קומת גג לפנטהאוז מעל 
קומת כניסה ובסך הכל 6 קומות + פנטהאוז ל–8 קומות + קומת גג 
לפנטהאוז + גג עליון למיתקנים טכניים מעל קומת כניסה; ג( קביעת 

קווי בניה חדשים למגרש המאוחד בהתאם למסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית: א( גובה הבניין יהיה עד 8 קומות 
קומת  מעל  טכניים  למיתקנים  עליון  גג   + גג  קומת   + מגורים 
עיקריים  לשטחים  בניה  זכויות  ב(  מרתף;  קומות  ומעל  כניסה 
במקום;  החלות  התקפות  לתכניות  בהתאם  שירות   ושטחי 
ג( יהיה ניתן לנייד זכויות בניה לשטחים עיקריים בין הקומות 
השונות בבניין; ד( יהיה ניתן לנייד שטחי שירות בין הקומות 
השונות בבניין כולל ניוד שטחי שירות מהקומות מתחת לקרקע 
אל מעל הקרקע ובתנאי שמולאו דרישות החניה בהתאם לתקן 
החניה הנדרש; ה( קווי הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט; 
ו( תותר בניית שני בניינים על החלקה ובתנאי שהמרווח בין 
לגג  יציאה  חדרי  בניית  תותר  ז(  מ';  מ–10  יפחת  לא  הבניינים 
מפלסים  בשני  גג  דירת  בניית  תותר  ח(  חלקית;  קומה  מעל 
)דופלקס( במסגרת סך הכל הקומות המותרות לבניה; ט( זכויות 
הבניה לחדרי יציאה לגג והמרתם לטובת דירות גג, ייקבעו לפי 
מס' יחידות הדיור בקומה העליונה; י( תותר בניית עד 2 קומות 

לצורכי חניה, מחסנים, פעילות הדיירים ומיתקנים טכניים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
ולבניה גבעתיים, משרד אגף ההנדסה, רח' שינקין 2, גבעתיים 

53299. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב 67012.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

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

"תכנית מפורטת מס' גב/מק/557", כפיפות לתכניות מיתאר   )1(
גב/353/ד, גב/מק/281/ד, גב/מק/281/ז, גב/281/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' בן צבי   
14 ו–22 - גוש 6161, חלקה 596 בשלמותה.

כמשמעותן  פרגולות  להקמת  אפשרות  התכנית:  מטרת   
בחוק על הגגות העליונים.

גגות  על  פרגולות  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
העיר.  מהנדס  באישור  ייקבע  מיקומן  המגורים,  מגדלי 
הגגות שבהם יוקמו הפרגולות יהיו מוצמדים לדירות הגג 
מ"ר   23 על  יעלה  לא  הפרגולה  שטח  מעליהן,  ונמצאים 
משטח הגג הצמוד - הכל לפי הגדול יותר; ב( מובהר בזה 
בשטחים  ייכללו  פרגולה,  לבניית  המותרים  השטחים  כי 

המותרים לבניה לפי התכניות התקפות ועל פי כל דין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט, עמ' 5826.

מיתאר  לתכנית  שינוי  גב/מק/559",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
גב/53 על שינוייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, כל תחום   
שיפוט העיר גבעתיים.

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

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

תחוייב בהסכמת כל בעלי הזכויות הרשומים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.12.2010 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1405.

מיתאר  לתכנית  שינוי  גב/מק/566",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
גב/מק/2002 על שינוייה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' גנסין 13   
- גוש 6154, חלקה 241.

מטרת התכנית: א( לאפשר לבנות פנטהאוז מעל יחידת דיור   
לגג; יציאה  חדר  זכויות הבניה של  בתוכו את   אחת הכולל 
לקומת  תחתונות  מקומות  בניה  זכויות  של  ניוד  לאפשר  ב( 
לשטח  עד  הפנטהאוז  דירת  הגדלת  לאפשר  כדי  הפנטהאוז 

תכסית הדירה שתחתיו, בניכוי 30 מ"ר מרפסת גג.
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי סעיף 6.1.4.7 בתכנית גב/  
מק/2002 כדלקמן: הוועדה רשאית לאשר הקמת דירת גג 
ניתן לנייד שטחי בניה  מעל דירה אחת בלבד, לצורך כך 
ובלבד  הגג,  חדר  שטח  את  ולהוסיף  תחתונות  מקומות 
ששטח מרפסת הגג לא יפחת מ–30 מ"ר; ב( שינוי סעיף 11.4 
חדר  של  הבניה  זכויות  כדלקמן:  גב/מק/353/ה  בתכנית 
היציאה לגג הם 40 מ"ר וניתן להגדילן על ידי ניוד זכויות. 
הגדלת תכסית שטח הקומה בתנאי שיישמר שטח פתוח 
למרפסת של לפחות 30 מ"ר; ג( קומת הפנטהאוז לא תחשב 
במניין הקומות לפי סעיף 6.1.2 בתכנית גב/מק/2002, כמו 
כן לא ניתן לבנות חדר יציאה לגג מעל דירת פנטהאוז; ד( 

לא ניתן להקים פרגולה מאלמנטים ניידים.

מטרת הדיון: דיון במתן תוקף לתכנית.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1676.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה גבעתיים, רח' שינקין 2, גבעתיים, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מושיק גולדשטיין  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי 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 
מק/1935/ב",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
שינוי לתכניות 1914/א, 1935, 410/א, כפיפות לתכניות 1635/א, 

1914, 1993, מק/1635/ב.

חלק  שמריהו,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ממתחם בית הספר האמריקאי, ממזרח לרח' הזורע, מצפון לרח' 

התלמים - גוש 6671, חלקות 203-201 בשלמותן.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה של שלושה מגרשים קיימים 
האמריקאי  הספר  בית  במתחם  חדשים  מגרשים  שני  ויצירת 
בכפר שמריהו, בלא שינוי בסך כל זכויות הבניה ובמס' יחידות 

דיור קיימות.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהסכמת בעלים; ב( שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית; ג( שינוי 

של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

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

המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח' 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 רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר "תכנית מפורטת מס' רג/מק/1517", 

שינוי לתכנית 340 על תיקוניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, שד' הטייס 4 - 
גוש 6126, חלקה 274 בשלמותה; גבולות התכנית: ממזרח - שד' 
 ,6126 הטייס, חלקה 278 בגוש 6126, מצפון - חלקה 277 בגוש 
סירקין  רח'   - מדרום   ,6126 בגוש   276  ,275 חלקות   - ממערב 

)גבעתיים(, חלקה 741 בגוש 6168.

בלא  יח"ד,   19 הכל  לסך  יח"ד   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.

עיקרי הוראות התכנית: א( סך הכל תוספת 2 יח"ד לסך הכל 
בפרויקט 19 יח"ד, על ידי: 1( פיצול 2 יח"ד הקיימות בהיתר בקומה 
בהיתר;  הקיים  הבניין  בנפח  תוספת  בלא  השינוי  יח"ד,  ל–3   ד' 
2( פיצול יח"ד אחת הקיימת בהיתר בקומת הגג ל–2 יח"ד, השינוי 
כולל תוספת נפח בקומה זו בלבד; ב( תכנון דירות גג בשטח עיקרי 

פחות מ–75 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.3.2010 ובילקוט הפרסומים 6088, התש"ע, עמ' 2963.

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

פתוחים לקהל.

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

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

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רש/מק/940/1",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מפורטת ר"ש/446.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון - גוש 6414,   
חלקות 25-23, 31, 34, 35, 42, 43, 66 בשלמותן; שטח התכנית: 

.41.414.000

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש; ב( הכנת   
טבלת הקצאה.

לתכנית  שינוי  רש/מק/1062",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
רש/647/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון - גוש 6415,   
חלקות 755, 756 בשלמותן; שטח התכנית: 1.750.000.

צמודים  מגרשים  שני  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בינוי הקמת  1( שינוי  ידי:  על  בזכיות הבניה,  בלא שינוי 
מבנה אחד על מגרש מאוחד במקום שני מבנים על שני 

מגרשים נפרדים; 2( קביעת קווי בניין למגרש המאוחד.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה רמת השרון, שד' ביאליק 41. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, 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.
יצחק רוכברגר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה רמת השרון  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה מופקדת "תכנית חפ/מק/1691י", שינוי הוראות בניה ברח' 
חפ/1691,  לתכניות  שינוי  אלמוגי,  רמת  שכ'   ,29-27 בליטנטל 
חפ/1400יב/1,  חפ/1400יב,  לתכניות  כפיפות  חפ/מק/1691ג, 
חפ/229, חפ/229י/1, חפ/מק/229י/2, חפ/1400גב, חפ/1400יב/4, 

חפ/מק/1400פמ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, הקרקע הכלולה 
בתכנית זו נמצאת בשכ' רמת אלמוגי - גוש 10799, ח"ח 27-23, 

37, 38, 77; מגרש מס' 3001 לפי תכנית חפ/מק/1691ג.

בקווי  שינוי  מציעה  התכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
והעיצוב האדריכלי במגרש, במטרה  הבניין, בהוראות הבינוי 
להקים 2 מבנים למגורים בקרקע הכלולה בתכנית, תוך תוספת 
שטחים לבניה הכוללים תוספת קומות ותוספת יחידות דיור, 

במסגרת הקלות.

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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים. ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה 
התנגדויות  למשלוח  חיפה. המען   ,3 ביאליק  רח'  עיר,  לתכנון 
בדואר: הוועדה המקומית, ת"ד 4811, רח' חסן שוקרי 14, חיפה 
31047. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה 31048, 

טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

חדוה אלמוג  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חדרה  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק/766ג", שינוי 

לתכנית חד/766.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10037, 
חלקה 541 בשלמותה.

לשצ"פ  צפוני  אחורי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
מ–6 מ' ל–3 מ'; ב( הגדלת תכסית הקרקע מ–30% ל–34%.

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.

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

מס' חד/מק/793ה".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10574, 
חלקה 2106 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי )צפוני( מ–5 מ' ל–3.7 מ'; 
ב( שינוי קו בניין צדי )דרומי( מ–4 מ' ל–3.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

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

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
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גוש  בניין,  קו  שינוי  חכ/מק/19/יד",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
10198, ח"ח 12, בית חנניה, שינוי לתכניות חכ/19/ד, חכ/19/ט, 

משח/5.

חוף  אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הכרמל, בית חנניה - גוש 10198, ח"ח 12.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.  

מטרת התכנית: א( הקטנת קו בניין צדי צפוני למבנה מגורים   
סוכנותי )1( בפינה הצפון מערבית מ–4 מ' ל–2.94 מ', ובפינה 
הצפון מזרחית מ–4 מ' ל–1.85 מ' לפי התשריט; ב( הקטנת קו 
מערבית  הצפון  בפינה   )2( מגורים  למבנה  צפוני  צדי  בניין 
מ–4 מ' ל–1.18 מ', ובפינה הצפון מזרחית מ–4 מ' ל–1.16 מ', לפי 
בהתאם  יהיו  הבניה  וזכויות  התכנית  הוראות  ג(  התשריט; 
לתכניות התקפות המאושרות, למעט ההוראה בסעיפים 2.21 

ו–2.22 למעלה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע.

"תכנית מפורטת מס' חכ/מק/22/נ", עין איילה, שינוי גבול   )2(
בין המגורים לחקלאי בנחלה, שינוי לתכנית חכ/22/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין איילה - גוש 11002,   
חלקות 16, 42, 43 בשלמותן.

המגורים  בין  גבול  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
כולו  ייכלל  השני  המגורים  שבית  כך  בנחלה,  והחקלאי 
חכ/22/ב,  מאושרת  תכנית  לפי  הכל  ב(  המגורים;  בשטח 

עין איילה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע.

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

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

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

מ/מק/38", עד לכל החלטה אחרת, שינוי לתכנית מ/174.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה אל גרבייה - 
גוש 8765, ח"ח 3; גוש 8769, חלקה 10, ח"ח 11, 16, 37, 39.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד של מגרשים 16/1, 16/9, 
בהסכמת הבעלים בלא שינוי בשטח הכולל ולפי ייעוד קרקע 
62א.ס.ק.1; סעיף  לחוק   43 לתיקון  בהתאם  התכנית,   שבתחום 
שינוי  בלא  קיימים  למבנים  וצדי  קדמי  בניין  בקו  שינוי  ב( 
תוואי  שינוי  ג(  הקיימות;  בתכניות  המותרות  הבניה  בזכויות 
קרקע,  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בלא   229 מס'  דרך 

בהתאם לסעיף 62א.ס.ק.1.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  אישור  על  הודעה 
4929, התשס"א, עמ' 152.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה מנשה אלונה, מרכז אזורי מנשה, ד"נ חפר, טל' 
04-6177307, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה, קרית הממשלה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8616222, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מנשה אלונה  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ש/מק/1360", הרחבת דרך ברח' הבוסתן, שינוי לתכנית ש/498, 

כפיפות לתכנית תמא/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה, רח' הבוסתן 
- גוש 10172, ח"ח 14, 15.

מטרת התכנית: הרחבת תוואי דרך מאושרת ויצירת סובה 
כחלק מהסדרי התנועה שבוצעו לצורך ניתוק החיבור בין רח' 

הבוסתן לרח' המסילה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5641.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  יעקב,  זכרון  רח' המייסדים 52,  ולבניה שומרון,  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 
חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
 ,159 חלקה   ,10107 בגוש  בניין  קו  שינוי  ש/מק/1381/א",  מס' 

פרדס חנה, שינוי לתכניות ש/1, ש/1123/א, ש/209.

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

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1407.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  יעקב,  זכרון  רח' המייסדים 52,  ולבניה שומרון,  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 
חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי קירמאיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שומרון  
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מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
הר/מק/3/151/ה",  מס'  "תכנית  מופקדת  השרון  הוד  ולבניה 

שינוי לתכניות הר/3/151/ג, הר/1002.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השקמים 13 - גוש 6454, חלקה 523.

זכויות  תוספת  בלא  יח"ד   3 הוספת  א(  התכנית:  מטרת 
הכל;  סך  מותרות,  יח"ד   5 לקבלת  מ"ר   1,550 בן  למגרש   בניה 
ב( הרשאה לכניסה ליחידות הדיור מתוך מרתף החניה; ג( שינוי 
בינוי ועיצוב לחצרות אנגליות על ידי התרת הנמכת תחתית 
גדלת  תוך  המרתפים,  רצפות  למפלס  עד  האנגליות  החצרות 

עומקן מעבר ל–1.5 מ'.

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

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

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

"תכנית מס' הר/מק/2/1/600/ו", שינוי לתכניות הר/1002,   )1(
ה/במ/2/1/600, הר/מק/2/1/600/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' גיל   
עמל, בין הרחובות שנת היובל ושח"ל - גוש 6657, חלקה 

.370

תוספת  בלא  יח"ד   8 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
של  ושירות  עיקרי  משטח   50% והעברת  בניה,  אחוזי 
המסחר למגורים; ב( התכנית מוסיפה עוד 2 קומות למבנה 

הדרומי וקובעת קווי בניין למסחר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1679.

 ,R6 תכנית מס' הר/מק/20/9/600/א/25", שינוי לתכניות"  )2(
הר/מק/20/9/600/א/8, הר/במ/20/9/600/א.

שכ'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,284  ,149 חלקות   ,6453 גוש   -  4 לכביש  מקביל  הפרחים 

297, ח"ח 125, 156, 269.

בשטח  אקוסטי  מיגון  הסדרת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
.R6 ציבורי והרחבתו לשטח בייעוד אזור פיתוח לפי

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.6.2010 ובילקוט הפרסומים 5977, התש"ע, עמ' 4952.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורת  התכניות 
השרון,  הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אל–טירה  ולבניה 
מחוז המרכז רמלה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' טר/

מק/5115", שינוי לתכנית טר/במ/3006.

 ,7782 גוש   - טירה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 5.

מטרת התכנית: א( הקטנת קו בניין לפי מצב קיים; ב( קביעת 
הוראות 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  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
התנגדותו  העתק  את  ימציא  המתנגד  טירה.  ולבניה  לתכנון 
המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   למשרדי 

רח' הרצל 91, רמלה 72430.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע' אלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אל–טירה  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' כס/מק/60/1/ה".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, אזור 60/80   
- גוש 6429, ח"ח 4, 186.

בהוראות  שינוי  ב(  הבינוי;  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
הבניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי הבינוי: במקום 2 בניינים   
העיקרי  השטח  הגדלת  ב(  אחד;  בניין  יהיה  מחוברים 
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בדירות הקטנות מ–85 מ"ר ל–90 מ"ר; ג( הגדלת שטח גינות 
פרטיות מ–60 מ' או 90 מ' עד ל–140 מ'; ד( הבלטת מרפסות 
לפי   ,40% או  מ'   2 עד  החורגות  ואחורי  קדמי  בניין  מקו 
הנמוך מבין השניים, מהמרווח בצדו הקדמי והאחורי של 

המגרש.

"תכנית מס' כס/מק/24/1/יב".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' גולומב 38   
- גוש 6428, חלקה 225 בשלמותה.

מ'   6 מוצע  אחורי,  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
במקום 8 מ'; ב( הקלה בגובה מרתף, מוצע 2.50 מ' במקום 

2.20 מ'; ג( הריסת מבנים קיימים במגרש.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מס' כס/מק/6/22/ט".

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

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

כמו כן תוספת זכויות בהקלה לפי החוק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1982.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-7649177
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

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

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/15/1/נח".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' עובדיה   
הנביא 10 - גוש 8191, ח"ח 53.

חדר  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
בקומת קרקע בבית פרטי קיים ברח' עובדיה הנביא 10ב'.

בניין אחורי הקבוע  קו  א( שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי   
הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ב(  מ';  ל–5  מ'  מ–8  בתכנית 
המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  המותרים 

לבניה בתכנית; ג( הגדלת תכסית קרקע מ–35% ל–42%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 534.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/25/1/מו/1".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' המסגר 10   
- גוש 7619, חלקות 113, 116 בשלמותן, ח"ח 24.

לתעשייה  בשטח  דרך  של  שטח  הצרחת  התכנית:  מטרת   
כדי ליצור מגרש רגולרי יותר.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1680.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/41/3/יג".  )3(

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ארלוזורוב 52 - גוש 6426, חלקה 330 בשלמותה.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית כדי לאפשר בניין   
בן 9 דירות הכולל קומת מסד + קומת קרקע + 4 קומות.

 9 הכל  סך  יח"ד,   2 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ',  ל–4.5  מ'  מ–5  דרומי  אחורי  בניין  קו  שינוי  ב(  יח"ד; 
בניין  קו  שינוי  ג(  מ';  ל–2.60  מ'  מ–4  מערבי  צדי  בניין  קו 
קדמי למרפסות מ–3.5 מ' ל–2.4 מ'; ד( שינוי קו בניין קדמי 
)מזרח(  מ'  ל–3.60  מ'  מ–3.25  כביסה  ומסתורי  למרפסות 
ו–1.40 מ' )מערב(; ה( שינוי קו בניין אחורי למסתורי כביסה 
במקום  הקומות  בהגדרת  שינוי  ו(  מ';  ל–3.30  מ'   מ–4.25 
ע + 4 + ג, יהיה קומת מסד + קומת קרקע + 4, בלא שינוי 
בסך כל מס' הקומות בבניין; ז( התאמת שטחי שירות למס' 
ייכללו  כביסה  חדרי  ח(  והבניה;  התכנון  ולתקנות  יח"ד 

בשטחי השירות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
10.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3858.

הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון   ,09-7649177 טל'  סבא, 
ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  נת/מק/9/7/750",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
נת/7/400, נת/7/750.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, קרית השרון,   
רח' הרב נריה - גוש 8008, חלקות 48-46 בשלמותן, ח"ח 

.50
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ציבור  לצורכי  שטחים  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לבית עלמין ולדרך משולבת.

לתכניות  שינוי  נת/מק/10/7/750",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/7/750.

הרחובות  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 17  ,16 חלקות   ,9089 גוש   - נריה  והרב  הנופר  הארז, 

בשלמותן; מגרשים 29, 30 בשלמותם מתכנית 7/750.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות בהסכמת בעלים;   
המותר  מבנים  מס'  הקטנת   )1 ידי:  על  לבינוי,  שינוי  ב( 
אחד;  במגרש  מבנים  ל–4  מבנים  מ–6  המגרשים,  שני   על 
סידור  הנחיות  שינוי   )3 המבנים;  דירוג  חובת  ביטול   )2
כניסות רכב למגרש; 4( שינוי הוראות התכנית בדבר עיצוב 
ובינוי; 5( שינוי מיקום מחסנים דירתיים; 6( ביטול הנחיות 
הצמודה  חצר  הנחיות  שינוי   )7 פינתי;  לבית  מיוחדות 
לדירות גן; 8( הגדלת מס' קומות ממרתף + 6 קומות )כולל 
על  חדרים   + חלקית(  עמודים  קומת  או  עמודים  קומת 
הגג למרתף + 9 קומות מעל קומת עמודים כפולה חלקית 
בניין;  קווי  ג( שינוי  הגג;  על  + חדרים  גן  דירות   הכוללת 

ד( קביעת 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 התעשייה קרית ספיר, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8603170 טל'  נתניה, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, 

רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

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

מק/8/7/750", שינוי לתכניות נת/7/750, נת/7/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' האלונים 
 5 מגרש  בשלמותה;   3 חלקה   ,9090 גוש   - הפארק  דרך  פינת 

בשלמותו מתכנית 7/750.

למגורים  מסחר  שטחי  המרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה; ב( תוספת 

2 יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 537.

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

מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי 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:

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/5/340", שינוי לתכנית 2000 על   )1(
תיקוניה, ולתכניות פת/מב/14/2000, פת/340.

שכ'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אחדות, רח' סיני 9 - גוש 6388, חלקה 250 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–8 יח"ד ל–11 יח"ד, בלא   
שינוי בסך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( שינוי בקו בניין 
קדמי )מערב( ל–2.60 מ' בשל הרחבת דרך )5 מ' בלא הפקעה(; 
ג( שינוי בקו בניין צדי )דרום(: ל–3.6 מ' במקום 4 מ' לקומות 
 א-ד, ל–4.5 מ' במקום 5 מ' בקומה חמישית, ל–5.4 מ' במקום 
)מזרח(  אחורי  בניין  בקו  שינוי  חלקית,  שישית  בקומה  מ'   6 
ל–5.4 מ' במקום 6 מ', ל–6 קומות; ד( הגדלת מס' קומות מ–4 
קומות על עמודים + חדר על הגג ל–6 קומות על עמודים בלא 

.)A100( הרחבת דרך - רח' סיני )קומת חדר על הגג; ה

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/82/1201", שינוי לתכנית 2000   )2(
פת/ תממ/21/3,  פת/75/1201,  ולתכניות  תיקוניה,  על 

מק/2000/ד, פת/21/1201.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' זאב   
ברנדה 32 - גוש 6387, חלקה 28 בשלמותה.

מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים.  

מ–4  צפוני  צדי  בניין:  קוו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 מ' ל–3.6 מ' לכל הקומות, צדי דרומי לכיוון שצ"פ מ–4 מ' 
מ'  מ–4  שצ"פ  לכיוון  מערבי  אחורי  הקומות,  לכל  מ'   ל–2 
0.5 מ' לקומות  ל–2 מ' לכל הקומות ולמרפסות מרחק של 
א-ו, שינוי קו בניין קדמי מ–5 מ' ל–3 מ' בשל הרחבת הדרך 

לכל הקומות.

תוספת קומות: א( מ–6 קומות + חדרים על הגג ל–7 קומות   
לבניה;  מותרים  שטחים  תוספת  בלא  הגג,  על  חדרים   + 

ב( הרחבת דרך רח' ברנדה.

לתכנית  שינוי  פת/מק/6/2004",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
.10/2000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' הרב   
משה מלכה - גוש 6366, ח"ח 6.

הנותר  בחלק  ופריסתו  הבינוי  הגדרת  התכנית:  מטרת   
במגרש.

רח'  לכיוון  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
צד  לכיוון  מ'  ל–13  מ'  מ–10  בתכנית  הקבוע  מלכה  הרב 
מזרח בעבור חלקי המבנים שמעל קומת הקרקע; ב( שינוי 
אדריכלי:  עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות   של 
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1( שינוי מ–4 קומות ל–9 קומות; 2( קביעת בינוי ל–5 מבנים 
בגובה של 9 קומות כל אחד; 3( הגדלת מס' קומות מרתף, 

מ–2 קומות ל–4 קומות לפי דרישת רשות.

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 
בימים  קהל:  קבלת  שעות   .03-9052284 טל'  תקוה,  פתח   ,326
 א', ג', ה', בשעות 12.00-8.30, ביום ג' בשעות 18.00-16.00, טל' 

.03-9053111

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
2000/א, פת/  ,2000  ,2/1154 פת/מק/56/1154", שינוי לתכניות 

מק/2000/ד, פת/מק/33/1154.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' כנסת 
ישראל 55 - גוש 4042, חלקות 796, 798, 935, 1104 בשלמותן, 

1048 חלק )חלקה חדשה(.

 3 במקום  בניינים  ל–2  בינוי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בניינים; ב( הגדלת שטחים לצורכי ציבור; ג( איחוד וחלוקה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בינוי מ–3 בניינים בני 3 
קומות ל–2 בניינים בני 5 ו–6 קומות; ב( תוספת 6 יח"ד, מ–36 
לדרכים  ציבור,  לצורכי  שטחים  הגדלת  ג(  יח"ד;  ל–42  יח"ד 

וגנים; ד( איחוד וחלוקה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3473.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/10/1/א/13",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/10/1/א/8, רצ/מק/10/1/א/7, רצ/10/1/א/1, רצ/1/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,3946 גוש   - הלאום  קרית   ,3 ישראל(  )מזרחי  מיש"ר   35 

ח"ח 266.

עיצוב  בשל  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  בלא  המוזאון,  של  הגגות  ובליטת  ארכיטקטוני 
תכניות  לפי  בשטח  החלות  הבניה  והוראות  בזכויות 

תקפות.

"תכנית מיתאר מס' רצ/מק/1/3/52/50/1", שינוי לתכניות   )2(
רצ/במ/50/50/1, רצ/1/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שלום שבזי 5130 - גוש 6092, חלקות 87, 88 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( התוויית מוביל מים תת–קרקעי   
לצורך ניקוז; ב( קביעת זיקת הנאה למעבר מים תת–קרקעי 

ותחזוקתו.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/25/110",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/1/110, רצ/1/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נחמה 15, רח' רמב"ם - גוש 3932, חלקה 72 בשלמותה.

קיים  למבנה  חדש  אגף  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
יח"ד;  תוספת  א(  ידי:  על  המגרש,  של  האחורי   בחלקו 
בניין;  קווי  שינוי  ג(  בהקלה;  המותרות  זכויות  תוספת   ב( 

ד( תוספת קומות מגורים.

ובשעות  בימים  בתכניות,  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  תכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל'  לציון, 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, 

רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

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

לתכניות  שינוי  רצ/מק/4/48/6/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1, רצ/48/6/1, כפיפות לתכנית רצ/1/1/יג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' רמב"ם   
27, 29, 31 - גוש 3930, חלקה 560 בשלמותה, ח"ח 44.

בהסכמת  חלקות  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ–15  יח"ד,  מס'  הגדלת  ב(  כל התכנית;  בתחום  הבעלים 
בתשריט;  כמסומן  בניין  קווי  שינוי  ג(  יח"ד;  ל–26   יח"ד 
תוספת  ה(  פתוחות;  מרפסות  לצורך  בניין  קווי  שינוי  ד( 
קומות, מ–6 קומות ל–9 קומות, 6% בעבור מבנה להריסה 

ותוספת של 10% בעבור חניה תת–קרקעית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
12.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 538.
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לתכניות  שינוי  רצ/מק/63/8/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1, רצ/8/1, רצ/1/1/ג.

לציון  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 484 חלקה   ,3929 גוש   -  10 בנות  צ"ג  רח'  רמב"ם,  רח' 

בשלמותה.

דיור,  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 מ–6 יח"ד ל–8 יח"ד; ב( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט; 
תוספת  ד(  פתוחות;  מרפסות  לצורך  בניין  קווי  שינוי  ג( 
כל  בעבור   2.5% תוספת  קומות,  ל–6  קומות  מ–4  קומות, 
בעבור  ו–5%  להריסה  מבנה  בעבור   6% נוספת,  קומה 

מעלית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6076, התש"ע, עמ' 2556.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/10/1/ב/21",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/10/1/ב על תיקוניה.

קרית  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 156 חלקה   ,5036 גוש   -  10 מאיר  גולדה  רח'  ראשון, 

בשלמותה.

בהוראות  בינוי  נספח  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
רצ/10/1/ב/1 בדבר חזית מסחרית ובניית דירת גן, תוספת 

יח"ד והעמדת 3 מבנים במקום בניה רציפה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5915, התשס"ט, עמ' 2365.

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

פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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  

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  שד/מק/28/104",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
שד/5/104.

רח'  השרון,  דרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ירחיב - גוש 7637, ח"ח 9, 26, 27; גוש 7638, ח"ח 4, 12, 14.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים.  

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה כדי לאפשר מיקום   
יחידת דיור נוספת.

לתכניות  שינוי  שד/מק/20/1002",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
שד/מק/18/1002, שד/9/1002.

אזור  השרון,  דרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
תעשייה ספיר - גוש 8973, חלקות 31, 32 בשלמותן.

מטרת התכנית: הרחבת דרך בתוואי מאושר.  

בהסדרי  שינויים  ביצוע  לאפשר  הוראות התכנית:  עיקרי   
הגישה  בדרך  הבטיחות  רמת  העלאת  לצורך  התנועה 

לכוכב יאיר וצור יגאל.

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

.08-9788444

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

שעליהן היא מסתמכת.

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

מרחב תכנון מקומי זמורה

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

זמ/מק/5/87/598", שינוי לתכנית זמ/בת/87/598.

יבנה, רח' העמל,  גן  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
פינת רח' הפלך - גוש 545, ח"ח 27, 28, 30; גוש 546, ח"ח 10, 11, 

22, 25, 26; מגרש 19 מתכנית זמ/בת/87/598.

מ'  ל–0  מ'  מ–4  אחורי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
שינוי  ב(  יבנה;  בגן  העמל  רח'  על  לתעשייה  המיועד  במגרש 
בתכסית המותרת מ–40% ל–60%; ג( ניוד 20% מהקומות לקומת 
הקרקע. שאר זכויות הבניה והוראות הבניה נשארים בלא שינוי 

בהתאם לתכנית זמ/בת/87/598.

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 
תצהיר  בצירוף  ההתנגדות  את  בעיתונים.  הפרסומים  בין 
מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
זמורה, בניין מרכז ביל"ו, ת"ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .miki@zmora.org.il לכתובת: 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מלי חג'בי  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה זמורה  
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מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף 
השרון מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/33/4", שינוי 

לתכניות מקומיות משמ/1/49, חש/1/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אודים - גוש 7950, 
ח"ח 3; גוש 7951, ח"ח 2; שטח התכנית: 9,264 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה, על ידי 
שינוי ייעוד חלק ממגרש למגורים בנחלה לאזור חקלאי, ושינוי 
חלק מהמגרש מאזור חקלאי לאזור מגורים בנחלה, הכל בלא 

שינוי בסך כל השטחים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, וכן 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אלי ברכה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ממ/מק/9140", שינוי 

לתכנית ממ)שד(/2/1002, בהתאם לתכנית ממ/1/9001.

רח'  יאיר,  כוכב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ברקאי 4 - גוש 8912, חלקה 74; מגרש 50.

מטרת התכנית: הקמת בריכת שחייה פרטית.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת מידות בריכת שחייה 
 ששטחה 50 מ"ר; ב( קו בניין צד מזרחי לבריכת שחייה 2.70 מ'; 
בטיחות  אמצעי  שחייה,  בריכת  להקמת  הוראות  קביעת  ג( 

וניקוז.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א', ג', ה', בשעות: 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  שבהם   12.00-8.00
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 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9302051 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.
גיא קב-ונקי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי קסם

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

המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/5/3414", שינוי לתכנית ק/3414,   )1(
כפיפות לתמא2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  זו  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה 668.350X, קואורדינטה 195.875Y; גוש 8865, 

ח"ח 11; גוש 8866, ח"ח 20, 26, 41; מגרש 7 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינוי בחלוקת שטחי הבניה, ושינוי בקווי   
בניין בתכנית אחת.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בתמהיל זכויות הבניה   
שינוי  בלא  שירות  ושטחי  מסחר  לוגיסטיים,  לשימושים 
לחדרי  המותרים  הבניה  בקווי  שינוי  ב(  הכולל;  בשטח 

שומר ובקרה וחדרי חשמל.

לתכניות  שינוי  ק/מק/3523",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ממ/17/658, ממ/885, כפיפות לתמא/2/4.

ג'לג'וליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה 195.660X, קואורדינטה 673.590Y; גוש 7508, 

ח"ח 1; מגרש 8 לפי תכנית ממ/17/658.

שימוש  והוספת  קיים  מצב  אישור  התכנית:  מטרת   
למסחר.

עיקרי הוראות התכנית: א( אישור קווי בניין למבנה הקיים   
הבניה  שטחי  כל  בסך  שינוי  בלא  הקיים  למצב  בהתאם 
ייעוד  זכויות הבניה של  ב( העברת 15% מסך  המותרים; 
ל–55%;  הבניה  תכסית  הגדלת  ג(  מסחר;  לייעוד   מגורים 
ד( העברת זכויות בניה מקומה לקומה; ה( קביעת הוראות 

בניה.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/3525", שינוי לתכניות ק/1014,   )3(
ק/מק/1/1014, מבוסס על תמא2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ברא, קואורדינטה   
197.550X, קואורדינטה 670.650Y; גוש 8886, ח"ח 9; מגרש 11 

לפי תכנית ק/מק/1/1014.

מטרת התכנית: הגדלת תכסית בניה ושינוי בקווי בניה.  

עיקרי הוראות התכנית: א( אישור קווי בניה למבנה הקיים   
בהתאם למצב הקיים, בלא שינוי בסך כל שטחי הבניה; 
ג( קביעת הוראות  ב( העברת זכויות הבניה בין הקומות; 

בניה.

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

המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-788444.
כן אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית   התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קסם

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

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

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

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה 197.000X, קואורדינטה 669.000Y; גוש 8864, 
חלקות 15, 16, 70, 72, 77 בשלמותן, ח"ח 14-11, 18, 19, 21, 
51, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84; גוש 8865, ח"ח 7; גוש 8948, 

חלקות 34, 35 בשלמותן, ח"ח 61, 63, 69.

בכפר   7 למבנן  הבינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
קאסם.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי; ב( קביעת   
הוראות בדבר חלוקת שטחי בניה במבנה בלא שינוי בסך 
כל שטחי הבניה המאושרים; ג( קביעת הוראות בדבר קווי 

בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1413.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/3402", שינוי לתכנית אפ/100.  )2(

כפר קאסם, בתחום  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
התעשייה  לפארק  מערבית  צפון  קאסם  כפר  עיריית 
סיבל-ראש העין ומצפון למחלף אבן עזר, בתחום שיפוט 

מוניציפלי כפר קאסם - גוש 8868, ח"ח 90.

 8868 גוש   ,90 ח"ח  של  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
כמסומן בתשריט חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב', לפי 
בתחום  למבנה  עיקרי  שטח  מ"ר   40 קביעת  ב(  תמא4/18; 
לגגון  עיקרי  שטח  מ"ר   120 קביעת  ג(  התדלוק;  תחנת 
התחנה; ד( הרחבת דרך קיימת; ה( קביעת הנחיות לבינוי 
ולפיתוח תשתית; ו( קביעת הוראות בניה ותנאים להוצאת 

היתר בניה לפי חוק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.12.2006 ובילקוט הפרסומים 5628, התשס"ח, עמ' 1589.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/3514", שינוי לתכנית ק/1/3000,   )3(
כפיפות לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,8880 גוש   ;669/375Y קואורדינטה   ,198/675X קואורדינטה 

ח"ח 8, 10, 11, 13.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.  

למבנים  בניין  קווי  אישור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניין;  בקו  שינוי  ב(  הקיים;  למצב  בהתאם   הקיימים 
בקומת  למגורים  ממסחר  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ג( 

קרקע; ד( קביעת הוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 884.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
קאסם,  כפר   ,10 קאסם  אלכרים  ע.  רח'  קסם,  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9370241 טל' 
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
אלי שמחון  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה קסם  

מרחב תכנון מקומי שהם

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

שה/מק/40", שינוי לתכנית גז/במ/10/69.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית שהם 
- גוש 4129, חלקות 78-75, 114, 121, 131 בשלמותן, ח"ח 79, 101, 
113-111, 132; גוש 5909, ח"ח 2, 3; מגרשים 2650, 2651, 2652, 
2653, 2654, 2655, 2657, 2658, 2680, 2692, 2693, 2694 בשלמותם, 

חלקי מגרשים 2656, 2679, 2681, 7001.

של  חדש  בינוי  מציעה  התכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשנות  ובלי  למגורים  הקיים  השטח  לסך  להוסיף  בלי  השטח 
יח"ד  להוסיף  מבקשת  התכנית  א(  הבניה:  אחוזי  כל  סך  את 
לרח'  ממערב  המגורים  מגרשי  את  מחדש  ולתכנן  השגה  בר 
המכבים: 12 מגרשים של 4 יח"ד צמודות קרקע בכל מגרש, סך 
שינוי  בלא  דו–משפחתיים,  מגרשים   13 במקום  יח"ד   48 הכל 
בסך כל השטחים המותרים לבניה; ב( התכנית מרחיבה את רח' 

המכבים לרוחב של 18 מ'.

התכנית כוללת: 1 איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם 
השטח  בסך  שינוי  בתכנית  אין  כאשר  לחוק  ז'  סימן  ג'  בפרק 
הכולל של כל ייעוד קרקע ובסה"כ השטחים המותרים לבניה. 
שינוי   .3 תוקף.  בת  בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת   .2
מס'  הגדלת   .4 המגורים.  במגרשי  בתכנית  הקבוע  בניין  בקו 
יח"ד, בלא הגבלת סך כל השטחים המותרים לבנייה למטרות 

עיקריות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.3.2010 ובילקוט הפרסומים 6076, התש"ע, עמ' 2559.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שהם,   ,63 האודם  רח'   ,1 ת"ד  שהם,  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,03-9723060
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שהם  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

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  שאן  בית  ולבניה 
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בש/מק/43/6995",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
שינוי לתכנית ג/6995.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן - גוש 22912, 
חלקה 98 בשלמותה.

לקו  וצדי  קדמי  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אפס.

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,  פרסומים  בין 
טל'  שאן,  בית   ,1 הבירה  ירושלים  רח'  שאן,  בית  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6489436
נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בית שאן

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

בש/מק/40/6995", שינוי לתכנית ג/6995.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן - גוש 22917, 
חלקה 6 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין קדמי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
.12.6.2009

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 טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הצפון  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  טבריה 
לתכנית  שינוי  טה/מק/1/1925",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת 

ג/1925, פירוט לתכניות תרשצ1/12/1, תרשצ1/12/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15282, 
ח"ח 72.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת קווי בניין חדשים; ב( שינוי 
בקווי בניין למגרש.

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 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבניה   לתכנון 
04-6739526. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 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 טבריה

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

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

לתכנית  שינוי  טה/מק/ג/10/3449",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/3449.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15078,   
חלקה 57 בשלמותה, ח"ח 49.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת יח"ד, שטחי בניה הניתנים   
לאישור כהקלה, שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.10.2007 ובילקוט הפרסומים 5880, התשס"ט, עמ' 1084.

לתכנית  שינוי  טה/מק/גנ/2/2405",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/2405.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15008,   
חלקה 25 בשלמותה; גוש 15009, ח"ח 37.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין ברח' הפלמ"ח.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 308.

הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 המקומית לתכנון ולבניה טבריה, רח' טבור הארץ, ת"ד 508, 
טל' 04-6739526, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה טבריה  

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

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

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

"תכנית מפורטת מס' 1/מע/מק/במ82/55", שינוי לתכנית 1/ג/  )1(
במ/55, כפיפות להוראות 1/גנ/17132, 1/מק/מע/גבמ16/5.

סוף  עילית,  יקנעם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רח' הירמוך - גוש 12568, חלקות 134-132, 175, 176, 188 

בשלמותן, ח"ח 201; שטח התכנית 8,819 מ"ר.
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מגרש  גודל  ושינוי  ציבור  שטחי  הגדלת  התכנית:  מטרת   
מינימלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 312.

1/מע/מק/במ85/55", שינוי לתכנית  "תכנית מפורטת מס'   )2(
1/מע/מק/ 1/גנ/17132,  להוראות  כפיפות  1/ג/במ/55, 

במ29/55.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש   
12566, חלקה 94 בשלמותה; שטח התכנית: 8,350.000 מ"ר.

בהתאם  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לתשריט, וקביעת הוראות בניה ופיתוח בהתאם; ב( הסדרת 

קירוי מגרש הספורט בבית הספר תדהר-יקנעם עילית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע, עמ' 2336.

1/מע/מק/במ86/55", שינוי לתכנית  "תכנית מפורטת מס'   )3(
1/גנ/16219, תואמת לתכנית 1/מע/מק/במ29/55.

רח'  עילית,  יקנעם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,12274 גוש   -  401 פינתי  מגרש  רחובות,  התבור-צומת 

חלקה 145 בשלמותה; שטח התכנית: 1.352 דונם.

ציבור  למבני  מאושרים  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
לצורך אפשרות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
31.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע, עמ' 2336.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
ובמשרדי   ,04-9596095 טל'  עילית,  יקנעם  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נצ/מק/1146",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  נצרת  ולבניה 

שינוי לתכנית ג/2634.

גושים   - נצרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 16583 ,16581-16578 ,16544 ,16543 ,16533-16531 ,16529-16501
 ,16542-16538  ,16536-16534  ,16530 גושים:  חלקי  בשלמותם; 

.17512 ,17511 ,16577 ,16564-16561 ,16558-16556

מטרת התכנית: שינוי קו בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 6459203-
04. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 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  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עכו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' עכ/מק/15", 

מרכז עזריאלי למסחר בעכו.

שטראוס  מפעל  בין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מצפון, רח' דוד רמז ממזרח, רח' גדוד 22 מדרום והמשך אזור 
 ,18033 גוש   ;18 ח"ח   ,18024 גוש   - ממערב  זעירה  תעשייה 
 ,7 חלקה   ,18109 גוש   ;55  ,54  ,52 ח"ח   ,49  ,39  ,38  ,34  חלקות 

ח"ח 11, 16.

מטרת התכנית: לאפשר הקמת קניון מסחרי.

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעודי הקרקע בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד, בהסכמת 
בעלים; ב( שינוי קווי בניין; ג( הוראות עיצוב ובינוי בהשלמה 
ובינוי;  תנועה  בנספח  כמצוין  אחד  למגרש  המתחם   לאיחוד 

ד( הגדלת גובה בניין מ–15 מ' ל–21 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 886.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9956111-2 טל'  עכו,   ,35 וייצמן  רח'  עכו,  ולבניה  לתכנון 
ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי 
595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עכו  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה עפולה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  עפ/מק/22/302",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכנית ג/302, כפיפות ופירוט לתכנית ג/12567.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש 16663,  
חלקות   ,16706 גוש   ;205 ח"ח  בשלמותן,   203  ,126-88  חלקות 

50-18, 88, 89, 109-92, 134, 136, 150, 151, 153, 154 בשלמותן.

מינימלי;  מגרש  גודל  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( קביעת הוראות בינוי; ג( תוספת אחוזי בניה שניתן לבקשם 

כהקלה.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
בעיתונים  שפורסמה  עפ/מק/6/5681,  מס'  מפורטת  תכנית 
ביום 24.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1414, 
וכי בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, 
עפולה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקדת 
"תכנית מפורטת מס' עפ/מק/6/5681", הוראות בינוי ושינוי קו 
בניין, שינוי לתכניות ג/5681, עפ/מק/5/5681, כפיפות לתכניות 

ג/11425, ג/5681, עפ/מק/2/5681, עפ/מק/4/5681.

הרחובות  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יהושע חנקין, שד' ארלוזורוב, כיכר העצמאות, הרחובות מאיר 
שפירא, ורדה, הוז )זלמן שניאור(, הנשיא חיים וייצמן, העלייה, 
הכנסת, הרב לוין, שרת, אוסישקין - גוש 16658, חלקות 6-2, 9, 
 ,85 ,84 ,82 ,80 ,78 ,76 ,70 ,68 ,66-64 ,62-57 ,55-51 ,32-19 ,13
87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 בשלמותן, ח"ח 1; גוש 
16663, חלקות 10-1, 19-12, 29-23, 60-37, 75-63, 87-80, 127-

 ,239 ,238 ,236-232 ,230-227 ,225-220 ,207 ,204 ,201 ,200 ,153
241, 242, 244, 246, 247, 250, 252 בשלמותן, ח"ח 11, 205, 206.

עיקרי הוראות התכנית: א( תיקון בהוראות הבינוי במרחב 
הזכויות;  בטבלת  א3  סעיף  ביטול  הכולל  הקיימת   התכנית 

ב( הגבלות בדבר הנחיות לבניה על קו בניין צדי 0.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עפולה  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  ג/בכ/21/09/6764",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/1357, ג/6764.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בענה - גוש 18969,   
ח"ח 2; מגרש 7 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

"תכנית מפורטת מס' ג/בכ/15/10/6759".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראמה - גוש 18835   
)מוסדר(, ח"ח 70; מגרש 2 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקטנת קו בניין צדי; ב( הגדלת   
המרחק  אשר  במגרש  מבנים  שני  במגרש,  מבנים  מס' 

ביניהם הוא מעל 6 מ'.

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 
העתק   .04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית חלוקה
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התשכ"ה-1965, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרם  בית  בקעת 
ג/בכ25/08/10765",  מס'  חלוקה  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/10765.

 ,19126 גוש   - נחף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 31÷16, 39, 40.

הסכמה  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  עיקרי 
מס'  הגדלת  ב(  קצאות;  ואיזון  בעליותיהם  וקביעת  למגרשים 
ומסחר מ–2 קומות   הקומות המותר בשטח המיועד לתעשייה 

ל–3 + קומה תת–קרקעית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 
 .04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אבי בן–גיגי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  
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רחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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  אלונים  גבעות  ולבניה 

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  גא/מק/61/09",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10376,   
ח"ח 2.

המסומן  לפי  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתשריט.

לתכניות  שינוי  גא/מק/72/09",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/15607, ג/6597.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאוכב - גוש 17677,   
ח"ח 6-4.

גובה  והגדלת  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המבנה.

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 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

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

בניין  קווי  הקטנת  גא/מק/3/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
הקבועים בתכנית, שינוי לתכנית ג/7735.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17572,   
ח"ח 1.

גודל  והקטנת  בהסכמה  חלוקה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגרש מינימלי, ושינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3479.

מפורטת  תכנית  גא/מק/30/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
להסדרת חלוקה למגרשים, כפיפות לתכנית ג/15853.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10268,   
חלקה 40 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה למגרשים בלא הסכמת   
הבעלים; ב( הקטנת גודל מגרש מינימלי; ג( שינוי חלוקת 

שטחי הבניה בין המגרשים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6005, התש"ע, עמ' 142.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
שינוי  למגרשים,  וחלוקה  דרך  תוואי  שינוי  ג/גל/מק/114", 

לתכנית ג/12553.

גוש   - שאול  מגן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
20251, ח"ח 2.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד שטחים למגורים; ב( יישור 
הקבועים  בניה  בקווי  שינוי  ג(  למגרשים;  וחלוקה   6 מס'  דרך 

בתכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 960.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הגלבוע, ד"נ הגלבוע, טל' 04-6533237, ובמשרדי הוועדה 
עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל' 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גלבוע  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

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  המזרחי  הגליל  ולבניה 

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מק/גמ/367/5248".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דבוריה - גוש 16961   
)מוסדר(, ח"ח 42.

עיקרי הוראות התכנית: מתן לגיטימציה לבניה הקיימת על   
ידי הגדלת תכסית ושינוי קווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' מק/גמ/372/11752".  )2(

אל  )בוסתן  סולם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
)מוסדר(,   17114 גוש   ;1 ח"ח  )מוסדר(,   16805 גוש   - מרג'( 
ח"ח 32; גוש 17115 )מוסדר(, חלקה 39 בשלמותה, ח"ח 38, 

.94 92 ,45
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עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה בלא הסכמה; ב( שינוי   
קווי בניין הקבועים בתכנית ג/11752; ג( הקטנת גודל מגרש 

מינימלי.

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 הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת"ד 515, כפר תבור 15241, 
טל' רב קווי 04-6772333. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
קרית  ולבניה מחוז הצפון,  למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ולבניה הגליל המרכזי מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' 
מס'  מכר  ג'דידה  מיתאר  לתכנית  שינוי  ג/מר/6/2009/7973", 

ג/7973.

 - מכר  ג'דידה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 18529, ח"ח 11.

קיים  למבנה  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהתאם למצב המבנה בשטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
מול  העירוני,  השוק  שווקים,  מרכז  מרכזי-עכו,  גליל  ולבניה 
מכבי אש, ת"ד 460, עכו, טל' 04-9912621, 04-9919339. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, לשכת התכנון המחוזית, 

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.
מהנא הזימה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

גע/מק/197",  מס'  בינוי  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבניה 
כפיפות לתכנית ג/13536.

גוש   - דפנה  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
13247, ח"ח 7.

מסחרי  לאזור  מפורטת  תכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בקיבוץ דפנה בדבר הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי, לפי הוראות 

תכנית מפורטת ג/13536.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

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 הגליל העליון

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  העליון  הגליל  ולבניה 

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/202", שינוי לתכנית ג/16529.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סאסא - גוש 14222,   
ח"ח 37, 38; גוש 14223, ח"ח 42, 65; גוש 14224, ח"ח 46.

מטרת התכנית ועיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין   
מזרחי של כביש מס' 4; ב( שינוי קווי בניין קדמי ואחורי של 

מגרשים 20-1 הצמודים לו.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/206", שינוי לתכניות ג/16267,   )2(
ג/6540, כפיפות לתכנית ג/13003.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר הירדן - גוש   
13466, ח"ח 75, 122; גוש 13467, ח"ח 8; גוש 13469, ח"ח 170; 

מגרשים 1, 2 בשלמותם מתכנית ג/16267.

להסדרת  בהסכמה  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת   
הקיים;  לבינוי  והתאמתם  ו–2   1 נחלות  בין   הגבולות 
גודל שטח שמותר להקים עליו  ב( שינוי בהוראות בדבר 

בניין.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/207", שינוי לתכנית ג/16529,   )3(
אימוץ לתכנית גע/מק/196.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סאסא - גוש 14222,   
ח"ח 31, 32.

בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  ועיקרי  התכנית  מטרת   
הקבוע בתכנית ג/16529.

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 
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ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

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 הגליל העליון

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
באישור שר הפנים

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

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/189", משמר הירדן 11, גונס,   )1(
שינוי קווי בניין, שינוי לתכניות ג/16267, ג/3487, כפיפות 

לתכנית ג/13003.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמר הירדן - גוש   
13466, ח"ח 91.

מטרת התכנית ועיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5977, התשס"ט, עמ' 4598.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/192", שדה אליעזר 56 )משה   )2(
לתכניות  שינוי  בניין,  קווי  ושינוי  וחלוקה  איחוד  הלוי(, 
ג/3368, ג/5241, כפיפות לתכנית ג/13000, תואמת לתכניות 

ג/13000, ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה אליעזר - גוש   
56 בשלמותו מתכנית  23 בשלמותה; מגרש  13985, חלקה 

ג/5241.

מטרת התכנית ועיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה   
בהסכמה; ב( שינוי קווי בניין; ג( תוספת 6% לזכויות הבניה 

של תכנית ג/3368.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5647.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
04-6816372, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון, נצרת עילית, ת"ד 595, משרד הפנים, טל' 04-6508508, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

 
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/01/1921",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/1921.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חג'אג'רה - גוש 17583,   
חלקה 1 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינויים בקווי בניין.  

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/07/6540".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית עמק   
יזרעאל - אזור חקלאי - גוש 16976, חלקה 20 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: חלוקה בלא הסכמה.  

לתכנית  שינוי  מק/יז/20/6874",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/6874.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה - גוש 10345,   
חלקה 34 בשלמותה.

 34/9 בניין במגרש  עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו   
שני  בדבר  בינוי  בהוראות  שינוי  ב(  בתשריט;  כמסומן 
מבנים עם קיר משותף במגרשים מעל 700 מ"ר ל–2 מבנים 

בלא קיר משותף.

לתכניות  שינוי  מק/יז/10/7078",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ג/2731, ג/7078.

גוש   - העמק  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
11742, ח"ח 1.

עיקרי הוראות התכנית: חלוקה למגרשים.  

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.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מק/יז/05/211", שינוי לתכנית גבמ211.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדה יעקב - גוש 10603, 
ח"ח 2, 15.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינויים נקודתיים במגרש 234: 
בינוי  בהוראות  שינוי  ב(  בתשריט;  כמסומן  בניין  בקווי  שינוי 

בדבר חומרים לבניית פרגולה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 544.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 04-6429660, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
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 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

ולבניה לב הגליל מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  גלג/14/10/9631",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/12908, ג/9631, גלג/72/08/9631.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר חנא - גוש 19418,   
חלקה 26 בשלמותה.

בעלים;  בהסכמת  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי קווי הבניין בהתאם למסומן בתשריט.

לתכנית  שינוי  גלג/45/05/12048",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12048.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: במזרח סכנין - גוש 19291,   
ח"ח 77, 78, 87, 89.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין מדרך ארצית 805   
ל–5 מ' במקום 10 מ'.

לתכניות  שינוי  גלג/20/10/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/12906, ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19318,   
חלקה 109 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן   
בתשריט; ב( קביעת גודל מגרש מינימלי ל–400 מ"ר בעבור 

שתי יח"ד צמודות; ג( הגדלת תכסית מ–42% ל–55%.

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
הפקדת  על  הודעה  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
בעיתונים  שפורסמה  גלג/25/08/12906",  מס'  מפורטת  "תכנית 
ביום 15.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5832, התשס"ח, עמ' 3951, 

שינוי לתכניות ג/12906, ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19288, 
חלקה 7 בשלמותה.

למסומן  בהתאם  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתשריט מצב מוצע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
ביום  בעיתונים  שפורסמה  גלג/85/08/12906",  מס'  מפורטת 
שינוי   ,2335 עמ'  6071, התש"ע,  ובילקוט הפרסומים   18.3.2010

לתכנית ג/12906, בהתאם לתכניות ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19313, 
חלקה 123 בשלמותה, ח"ח 124, 125.

וחלוקה בלא הסכמה;  עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד 
במגרש  המבנים  בין  בניין  קו  הקטנת  ג(  בניין;  קווי  הקטנת  ב( 

301 ל–5 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
 ,04-6746741 טל'  סכנין,   ,80 ת"ד  הגליל,  לב  ולבניה  לתכנון 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

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

ג/לג/12/09/6342", שינוי לתכניות ג/3166, ג/6342, ג/668.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19269, 
חלקה 77 בשלמותה.

למסומן  בהתאם  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בתשריט; ב( הגדלת תכסית ל–72% במקום 50%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט, עמ' 5832.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור "תכנית 
ביום  בעיתונים  שפורסמה  גלג/25/08/12906",  מס'  מפורטת 
3481, שינוי  5943, התשס"ט, עמ'  ובילקוט הפרסומים   6.3.2008

לתכניות ג/12906, ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19288, 
חלקה 7 בשלמותה.

למסומן בתשריט  בניין בהתאם  קו  שינוי  מטרת התכנית: 
מצב מוצע.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
מנחם עירון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 5/מע/מק/18/7468", 

שינוי לתכנית 5/ג/7468.

גוש   - איכסאל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
16904, ח"ח 7, 8.

ל–55%  קרקע  כיסוי  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במקום 42%; ב( שינוי בקווי בניין; ג( הרחבת דרך.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

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

"תכנית מס' 2/מע/מק/55/8156", שינוי לתכניות 2/ג/8156,   )1(
2/ג/מק/009/8156.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש 11181,   
ח"ח 54.

קווי  הקטנת  ב(  מגרשים;  ל–2  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת   
מינימלי;  מגרש  גודל  הקטנת  ג(  הקיימים;  לבתים   הבניה 

ד( הגדלת התכסית המותרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1150.

"תכנית מס' 3/מע/מק/30/7215", שינוי לתכניות 3/ג/7215,   )2(
3/גנ/17454.

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

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( שינוי מס'   
מבנים במגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1988.

"תכנית מס' 4/מע/מק/44/6429", שינוי לתכניות 4/ג/16465,   )3(
4/ג/6429, 4/ג/6540.

 ,16882 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלקה 8 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית;   
בינוי  ג( קביעת הוראות  וחלוקה בלא הסכמה;  ב( איחוד 
אחוזי  כל  בסך  שינוי  בלא  קרקע  כיסוי  שינוי  ד(  ופיתוח; 

בניה מותרים; ה( הקטנת גודל מגרש מינימלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6005, התש"ע, עמ' 143.

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

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מנ/מק/1409",  מס'  נקודתית  "תכנית   )1(
ג/11088.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש - גוש 19471,   
ח"ח 13, 44.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין צדיים למבני   
למזרח  מגורים  כלפי  מ',   0  - למערב  שצ"פ  כלפי  ציבור: 
- 2.8 מ', בעבור מצללה למזרח - 0 מ', כלפי דרכים מצפון 
ומדרום - 0 מ' בעבור סככות גן בלבד; ב( שינוי גודל מגרש 

מינימלי למבנה ציבור.

"תכנית נקודתית מס' מנ/מק/4409", שינוי לתכנית ג/3019,   )2(
 ,9 שינוי  תממ2  תמא35,  תמא34/ב/4,  לתכניות  כפיפות 

משתלבת עם תכנית ג/16653.

גוש   - תרשיחא  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 54 מגרש  בשלמותן;   694  ,671  ,670 חלקות   -  666666

בשלמותו מתכנית ג/3019.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( איחוד וחלוקה בלא   
הסכמת הבעלים.

 ,670 מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
671, 694 בגוש שטח בנוי בתרשיחא בלא הסכמת הבעלים; 

ב( שינוי קווי הבניין בהתאם לטבלת הזכויות.

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 
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9978030 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, קרית הממשלה, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית נקודתית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  נקודתית  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בגוש   22 חלקה  בינוי,  הוראות  ושינוי  חלוקה  מנ/מק/0809", 

18674, מעיליא, שינוי לתכנית ג/6296.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעיליא - גוש 18674, 
חלקה 22 בשלמותה, ח"ח 132.

תכסית  הגדלת  מינימלי,  מגרש  הקטנת  התכנית:  מטרת 
קרקע, הקטנת קו בניין קדמי וחלוקה בהסכמה.

מינימלי  מגרש  גודל  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–400 מ"ר ל–250 מ"ר; ב( הגדלת תכסית קרקע מ–36% ל–48%; 
ג( שינוי קו בניין קדמי מ–3 מ' ל–1 מ'; ד( קביעת חלוקה )לפי 

פסיקת בית משפט(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.6.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 889.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9978030 טל' 
 ,17000 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

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

מק/2105", שינוי לתכנית ג/6400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש, קואורדינטות 
 ;768.956  - מזרח-מערב   ,231.681 צפון-דרום  מגרש:   מרכז 

גוש 19633, ח"ח 3, 13; מגרש 147 בשלמותו מתכנית ג/6400.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין צדי מזרחי מ–3 מ' 
ל–0.61 מ'; ב( שינוי קו בניין אחורי דרומי מ–3 מ' ל–1.39 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.3.2007 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4299.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9978030 טל' 
 ,17000 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

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

מרום הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס' מה/מק/1/16546.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כלנית - גוש 15605, 
ח"ח 27, 31, 32; מגרשים 85, 98.

שטחי  בין  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים, מבני ציבור ודרך משולבת בהסכמת בעלים; ב( שינוי 
הבעלים;  בהסכמת  קיימים  מבנים  לפי  נחלות  בין   גבולות 

ג( הוראות בינוי בהתאם.

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 
 ,13110 צפת  דואר   ,90000 ת"ד  הגליל,  מרום  ולבניה   לתכנון 

טל' 04-6919806, פקס 04-6987734.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמית סופר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק/3/13278", שינוי 

לתכנית ג/13278.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבטליון - גוש 19348, 
ח"ח 74; גוש 19349, ח"ח 162; מגרשים 137, 138, 139, 140, 141, 

142 בשלמותם.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים, בלא 
הקבועים  הבניין  בקווי  ושינוי  הקרקע  ייעודי  בשטחי  שינוי 

בתכנית.

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

ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  
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מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שג/מק/05/10",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית מאושרת ג/6958.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18585, 
ח"ח 24.

מטרת התכנית: שינוי הוראות קווי בניין בעבור בניה קיימת 
בח"ח 24 בלא שינוי בזכויות הבניה. על כל שינוי עתידי יחולו 

הוראות התכנית המאושרת, קווי הבניין בהתאם לתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
יומצא למשרדי הוועדה  04-9868670. העתק ההתנגדות  טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, ת"ד 595, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

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

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

מאושרת  לתכנית  שינוי  שג/מק/13/03",  מס'  "תכנית   )1(
ג/6958.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565,   
ח"ח 30.

בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי   
הבניה.  בזכויות  שינוי  בלא   ,30 בח"ח  בלבד  קיימת  בניה 

קווי בניין יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3865.

מאושרת  לתכנית  שינוי  שג/מק/20/09",  מס'  "תכנית   )2(
ג/10552.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19605,   
חלקה 1 בשלמותה.

בעבור  בניין  קווי  הוראות  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי   
על  הבניה.  בזכויות  שינוי  בלא   ,1 בחלקה  קיימת  בניה 
קווי  יחולו הוראות התכנית המאושרת.  כל שינוי עתידי 

הבניין יהיו בהתאם למסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1419.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבניה  לתכנון 
04-9868670, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת   ,595 נצרת עילית, ת"ד  הצפון, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

סמיר והבה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
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 מופקדת "תכנית מפורטת מס' 2/מק/462", על תכנית זו 
השינויים  למעט   ,18/135/03/2 מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות 

הכלולים בתכנית זו.

יעלים,  שכ'  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטח   ;359 מגרש   ;106 ח"ח   ,10 חלקה   ,40010 גוש   ;359/2 בית 

התכנית: 1.070 דונם.

צפוני  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
מ–4 מ' ל–0 מ', ודרומי מ–5 מ' ל–0 מ'; ב( תוספת 2 יחידות אירוח, 
בלא שינוי בסך כל השטח העיקרי; ג( הקלה 6% לשטחי שירות 

בעבור בניית ממ"ד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה 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 84100, 

טל' 08-6263820.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבניה 
3/מק/2236",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז 
יב,  בניין למחסנים במגרש מגורים ברובע  קווי  תכנית לשינוי 
לתכניות  כפיפות   ,85/101/02/3  ,17/130/03/3 לתכניות  שינוי 

62/101/02/3, 3/מק/2071, 96/101/02/3, 98/101/02/3.

שבט  רח'  אשדוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לוי 17, 19, רח' שבט בנימין 40 - גוש 2438, חלקה 22, ח"ח 37, 
שטח  אין;  גובל:  תכנון  מרחב   ;2016 ישנים:  גושים/חלקות   ;38

התכנית: 4.450 דונם.
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מטרת התכנית: שינוי נקודתי בקווי בניין קדמי וצדי.

צדי- בניין  בקווי  נקודתי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המחסנים  קונטור  לפי  מ'  ל–0.0  מ'  מ–5  וקדמי-מערבי  מזרחי 

הקיימים ולמחסני גינה בלבד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, 
הוועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי 
ולבניה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, אשדוד, 
טל' 08-8545318-9, פקס' 08-8677810. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, ת"ד 68, 

רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263795.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

ולבניה באר שבע מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' 5/מק/2496", שינוי לתכנית 6/116/03/5.  )1(

רח'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
החלוץ 9/2 - גוש 38033.

מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
א',  מגורים  באזור  משותף  קיר  עם  חד–משפחתי   ,365/2
על ידי: א( שינוי קו בניין צדי ואחורי; ב( הגדלת תכסית 

מרבית מ–50% ל–65%; ג( שינוי מיקום כניסה לרכב.

לתכנית  שינוי  5/מק/2541",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
.140/102/02/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' י' גרשפלד   
- גוש 38064, ח"ח 28; גוש 38051.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית להסדרת קווי הבניין   
בהתאם לקיים בפועל במגרש מס' 600 השייך לחב' מקורות 

באזור תעשייה וביטול הוראות לביטול המבנים.

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  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 5/מק/2519", 

שינוי לתכנית 47/119/03/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' ו', רח' 
יעקב דורי, בית ספר אוצר החיים - גוש 38108, ח"ח 15, 141, 

חלקה 14; גוש 38354, ח"ח 182.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 3, שכ' ו', 
רח' יעקב דורי 27, המיועד למבנים ומוסדות ציבור, על ידי שינוי 

קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 964.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה באר שבע, ת"ד 15, כיכר מנחם בגין, 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  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתיבות  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' 22/מק/2062", שינוי לתכנית 

.15/101/02/22

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' החורש, 
הרחובות שקמה וקיסוסית - גוש 100279 )לא מוסדר(, ח"ח 1; 

מגרשים 153, 154, 156.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בדבר בניה, חיפוי קירות חוץ 
ולא  נסורה  במבנים שנבנו באריחי קרמיקה פורצלן דמוי אבן 
חיפוי באבן טבעית כפי שקובעות הוראות התכנית המפורטת 

שבתוקף.

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 בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  חודשיים 
בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתיבות, כיכר 

צרפת 1, טל' 08-9938757.

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  
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מרחב תכנון מקומי ערד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מחוז  ולבניה ערד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
כפיפות  24/מק/2050",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 

לתכניות 104/03/24, 104/03/24/ח, 24/מק/2024, 24/מק/2032.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערד, אזור תעשייה, 
מתכנית  בשלמותם   9  ,8 מגרשים   ;49  ,47 התעשייה  רח' 

.104/03/24

לאפשר  כדי  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקמת מיתקנים הנדסיים.

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 
 .08-9955323 טל'  קדמי,  מחנה   ,100 ת"ד  ערד,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6296436.

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

שעליהן היא מסתמכת.

גדעון בר לב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ערד  

מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
17/מק/2181", שכ' 18, מגרש 71, רהט, שינוי לתכנית 344/03/17, 

כפיפות לתכניות 15/223/02/17, 17/מק/2155, 4/40/25.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ' 18 - גוש 
100610, חלקה 26 בשלמותה, ח"ח 88; מגרש 71 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי דרומי כמסומן 
בתשריט, בלא שינוי בזכויות הבניה המותרות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2583.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   ,08-9914930 טל'  רהט,   ,8 ת"ד  רהט,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, 
ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

פאיז אבו צהיבאן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רהט  

מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מיתר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  15/מק/2036",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 

לתכנית 563/03/07.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמית מרכזון - גוש 
100012, ח"ח 1, 2; גוש 100218, ח"ח 1; גוש 100219, חלקה 1.

זכויות  לנייד  באה  זו  תכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ושטחי ציבור בין המגרשים הנכללים בה, המיועדים בתכנית 
העיקרית תכנית מס' 463/03/7 למבנים ומוסדות ציבור, ספורט, 
נופש, שטח ציבורי פתוח ושטחים פתוחים, בלי לשנות ייעודים 

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

טל' 08-6263821.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מיתר

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

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

לתכנית  שינוי  15/מק/2034",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
.11/101/02/15

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מיתר, שכ' הכלניות,   
רח' ארז 37 - גוש 100641, חלקה 75; מגרש 671.

מטרת התכנית: לשנות קו בניין צדי, העברת זכויות שטחי   
שירות ממרתף לקומת קרקע, הגדלת תכסית מרבית, סגירת 
השטח  כל  של  בסך  שינוי  בלא  שירות,  באזור  בגג  חצר 

המותר לבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6088, התש"ע, עמ' 2988.

לתכנית  שינוי  15/מק/2035",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
.7/101/02/15

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

בניין  קווי  ושינוי  אחורי,  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת   
צדיים לפי תשריט.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1990.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה מיתר, שד' עומרים, ת"ד 1, מיתר, טל' 08-6517410, 
וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית 
הממשלה, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263821, וכל מעוניין 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים  בימים  בהן  לעיין  רשאי 

לקהל.

אבנר בן גרא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה מיתר  

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  תיכונה  ערבה  ולבניה 
ולבניה מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' 30/מק/3031", שינוי 

לתכנית 4/115/03/30.

גוש   - עידן  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
39060, ח"ח 1.

מטרת התכנית: א( החלפת שטח למבני ציבור בחניה באותו 
השטח בין שני מגרשים 4, 5; ב( סימון מבנים קיימים להריסה; 

ג( קביעת קו בניין.

למגרשים  גבולות  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חדשים; ב( קביעת הנחיות בניה; ג( קביעת קווי בניין כלליים 
למתן  תנאים  קביעת  ד(  קיימים;  למבנים  בהתאם  ונקודתיים 

היתר בניה; ה( הוראות רשות העתיקות.

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

ולבניה ערבה תיכונה, טל' 08-6592216.

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

שעליהן היא מסתמכת.

עזרא רבינס  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ערבה תיכונה  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
7/מק/2135",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכניות 1/115/03/7 - 6/115/03/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב נבטים 2 - גוש 
100060 לא מוסדר, חלק/כל הגוש: חלק.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה, מגרש של אזור מגורים 
 א' ושטח חקלאי בלא שינוי בשטחם המאושר בתכניות תקפות; 
ב( שינוי קו בניין בחזית מערבית ודרומית, במקום 8 מ' יהיה 

5 מ'.

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

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

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

לתכנית  שינוי  7/מק/2116",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1(
מפורטת 119/03/7.

 -  1 תקומה  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 800 מוסדר, ח"ח 11, 16; גוש 100346, מוסדר, ח"ח 1.

דרך  מצד  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ',   100 במקום  מ'  ל–50  מ'   40 בין  משתנה  באופן   25
מ' במקום  ל–5  בניין קדמי  קו  ב( שינוי  בהתאם לתשריט; 
 7 מ' )עם שינוי נקודתי ל–3.40 מ'(; ג( שינוי קו בניין אחורי 
)הגובל עם משק  קו בניין צדי  ד( שינוי  מ';   5  ל–0 במקום 

מס' 2( ל–3 מ' במקום 5 מ' )עם שינוי נקודתי ל–0(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.8.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט.

לתכנית  שינוי  7/מק/2126",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )2(
מפורטת 28/305/02/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב תדהר - גוש   
100394 מוסדר, חלק מהגוש, ח"ח 1; מגרש 112.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקירוי החניה מחומרים קלים   
לבניה רגילה, וכן לשנות את רוחב החניה מ–3 מ' ל–3.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5999, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן  שמעונים,  ולבניה  לתכנון 
בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הדרום,  מחוז  ולבניה  לתכנון 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שמעונים  



ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010 4030

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר אישור תכנית מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מקומית  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
6/מק/2137", הגדלת תכסית במרשם, שינוי לתכנית 300/03/6, 

מרשם.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית לכיש, 
מרשם - גוש 3124, ח"ח 4.

בתחום  מגורים  למגרשי  תכסית  הגדלת  התכנית:  מטרת 
תכנית 300/03/6.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה שקמים, טל' 08-8500705, וכן במשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6263795 טל'   ,84100

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שקמים  

הודעות בתי הדין הרבניים 	 	

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פיליפנקו דינה16.4.2010זבלסקי ראיסה765473/1

דינקל 765501/1
אלכסנדר

דינקל יוהנה 12.10.1983
חנה

וילהלם יוכבד 765525/1
מלכה

וילהלם ברוך3.8.1997

טסטא סימון16.11.1997טסטא משה765546/1

וורנר משה 764825/1
יהודה

גולדמן אסתר 24.10.2009
דבורה מלכה

כהן סולל 764831/1
שמחה

כהן-סולאל 18.5.2010
משה

לוי יצחק יאיר2.7.2009לוי מלכה764840/1

אביעד יהודה8.2.2010אביאד רבקה764990/1

משה אליהו 2.5.2010עובדיה דוד765071/1
עובדיה

אליעזר אשלי 22.2.2007מרביש טלמה765167/1
סימון

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מושקין בן ציון 765172/1
)בני(

מושקין יצחק 24.5.2010
ירמיהו

לונטל רנה 765257/1
אליעזר

לוינטל ברכה16.2.1934

ירקוני אסתר28.5.2010ירקוני שלמה765436/1

פרימן טובה 659266/2
מיכל

פרימן יצחק 17.10.1996
בנימין

מור אסתר28.4.2010מור יצחק764639/1

כהן נחמה8.2.2008כהן לאה764641/1

סלמון יחיאל24.3.2007סלימן רחל764686/1

בן חמו ישראל6.5.2010בן חמו פלה764523/1

ולדמן אלכסנדר16.11.2009ולדמן אדוארד764348/1

הויכברג משה11.5.2010הויכברג אסתר764374/1

ישמח משה 764391/7
ציון

ישמח משה 13.2.2006
שושנה

פרימן יצחק 10.2.2008פרימן מנחם764402/1
בנימין

לבל ישעיהו5.2.2009לבל חנה764243/1

לבל ישעיהו20.3.2010לבל דוד לייב764247/1

בן פורת דוד19.3.2009בן פורת גוהר814648/1

בן פורת דוד30.7.1997בן פורת יוחנה814664/1

מונדרוביץ 758908/2
יצחק

מונדרוביץ 15.10.2008
אברהם שרגא

שורץ לילי7.3.2010שוורץ יחזקאל766121/1

גלייך עליזה27.5.2010גלייך אריה765952/1

נאור רחל22.9.2008נאור משה765979/1

קליין דיצה28.11.2000ויזל משה765666/1

קליין דיצה18.6.1992ויזל משה765678/1

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(

                                              משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

טייטלבום אברהם 764420/1
יקותיאל צבי

טייטלבום רבקה29.5.2010

טרוים גילי29.5.2010רודובסקי יוסף764438/1
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שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בליזינסקי יששכר 764447/1
דב

בליזנסקי 1.5.2008
שמחה

לנדו חיים28.9.2007לנדו יאוג'ן764540/1

מיכלוביץ אנה 764589/1
חנה

קט אורה7.4.2010

זלדין דורה19.8.2003זוננברג מריה764610/1

זלדין דורה18.5.2010זוננברג נחמן דוד764620/1

לוי אופיר31.5.2010לוי חיים764680/1

שמש יעקב15.5.2010שמש סעידה764760/1

הררי מלכה 23.5.2010הררי שלומי764868/1
שרה

סאלם שלום31.1.1999מחפוד יחיא764904/1

סאלם שלום9.7.2009סלם מחפוד ברכה764905/1

שרשנבסקי 764942/1
אביגיל

שרשנבסקי 10.6.2009
שמעון

רוזנפלד נעמי23.1.1992רוזנפלד אריה764963/1

אשכנזי יעקב8.3.2010אשכנזי מטילדה764967/1

אוזן ברכה 17.3.2010אוזן אליהו765002/1
רבקה

שבתאי אפרים 1.6.2010שבתי מרסל765050/1
)אמנון(

ברק גורנשטיין 765127/1
חיה

גורנשטיין 25.6.2006
אהרון

שויבר אברהם 765155/1
יחזקאל

שויבר רחל20.6.1992

פרץ דב31.5.2010פרץ חינקה765212/1

נדרגה אליזבטה27.12.2009שיפמן חיסיה765220/1

גבעון צביה2.12.2008גבעון אריה765234/1

פילוסוף מלכה19.3.2010נימרדי אסתר765237/1

אסס שלמה12.4.2010אסס לאה765266/1

ברזילי לבנה29.3.2010קלדרון זוליה765327/1

ברזילי לבנה19.3.2001קלדרון מנחם765337/1

אליעזר ארזי 765340/1
מרדכי

טרזיאוגלי חיה13.6.1999

זרוק נילי28.2.2010זרוק רפאל765352/1

לוי אופיר8.12.1994לוי מרגלית765395/1

שחורי רחל21.5.2010רוזנברג סופיה765407/1

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ממו לאה30.4.2010אמש אליהו763902/1

שפץ שושנה11.9.2002זילנסקי ירחמיאל763939/1

פטל אהובה5.5.2010קוקו רוחמה312271/2

קטן הרצל22.2.2010קטן לויז763967/1

רוקח פנינה14.10.2009רוקח ליז ליזה764025/1

לאילב שמחה23.7.2008לאילב אוריאל361004/2

שלולאשווילי 764123/1
אתרי

בבר רעיה11.7.2009

שורץ צבי22.10.2009שורץ בלומה764149/1

שטרום יעקב18.3.2003שטרום שלמה764174/1

אדטו ויקי 26.4.2010אדטו יוסף764196/1
ויקטוריה

אשכנזי מזל5.4.2010אשכנזי יוסף764211/1

שפילברג משה30.12.2006שפילברג שרה764232/1

זילברשטיין 764285/1
שלמה

זילברשטיין 28.8.2009
יהודה אריה 

לייב

ציטרון שטרן 461433/2
גיזלה

ציטרון נחמיה 10.5.2002
)פיליפ(

יעקב תקוה19.5.2010יעקב אברהם764319/1

סברי נירה19.6.2009סברי רחל764339/1

אלגד חביב22.5.2010אלגד חדוה764346/1

כוכבי יפה28.10.1986צפאני אפרים420306/2

שובי מרים14.4.2010סלומון ג'ויה764392/1

שובי מרים23.6.2009סלומון דניאל764395/1

גיבלי יורם7.6.2004זבלי וילסון764399/1

רושן זמירי 7.10.2009פרזן קשני יהודה763600/1
נהיד

סמירלי רונית13.3.2010סמירלי יצחק763632/1

כהן שמחה18.8.2009כהן יחזקאל763652/1

גרון אתי22.4.2010גרשון גקלין763705/1

טייטלר כהן 26.10.2009טייטלר דורה763754/1
בינה

בטוניאשוילי 763822/1
יעקב

בטוניאשוילי 3.7.2008
רחל

פלג רחל15.2.2010ברודמן משה763835/1

דאבוש אהרן16.10.2009דאבוש שושנה763857/1
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שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרקש דוד8.4.2010פרקש צבי763880/1

גרינבאום יעקב30.4.2002גרינבאום נחמיה763884/1

גרינבאום יעקב4.8.2003גרינבאום מרים763891/1

לייטנר טילי8.4.2010קונפורטי צילה763095/1

אלתר שרון9.5.2010הלל פנינה763130/1

אברמוביץ 763147/1
אברהם

אברמוביץ 15.4.2010
לידה

שרבני סבח23.12.1991שרבני אברהם763191/1

בן הרוש יעקב10.4.2010בן הרוש כליפה763215/1

ויטה רות7.2.2010ויטה יהודה763223/1

ברוד שלמה9.2.2010ברוד שרה763225/1

גלעם ששון2.4.2010גלם מיסה763252/1

בן דוד מוטי6.5.2010דוד עבד763271/1

משה יצחק15.5.2010משה משה763294/1

ברדה תמר12.5.2010כהן שולמית763306/1

רחמני אדמון29.8.2009רחמני דולה763324/1

אדלר יפה31.10.2008בלומנקל קלמן763355/1

אדלר יפה27.3.2010בלומנקל מלכה763365/1

צוק נחמה4.4.2010צוק רונית763370/1

גולדשטיין 7.3.2010גולדשטין זשעני763397/1
מאירה

חמאווי אלגרה1.10.2009חמאווי הלל763455/1

רייכמן מנחם 763458/1
מנדל

רייכמן אריה13.4.2010

קינולד צביה17.4.2003קינולד עזרא763476/1

דהאן דוד19.1.2010דהאן אסתר763478/1

נובק אבינועם15.3.2010נובק חיה373044/2

מחלב דוד30.3.2010מחלב רות763493/1

בליניק יוסף19.4.2010בליניק לאה763496/1

לביא יהל9.3.2009לביא אהרון763562/1

קבוט נקזאד 763564/1
חביבה

קבוט כבוד 14.7.2009
מהרן ריקו

י"ט בסיוון התש"ע )1 ביוני 2010(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ישראל תמר29.10.2003ישראל יוסף764106/1

פריד לאה29.5.1995פריד יוסף764387/1

אסדוריאן לאוניד5.5.2002אסדוריאן רוזה764404/1

מיכאלי יעקב14.2.2010מיכאלי בנימין764410/1

שורץ צבי28.5.2010שורץ שרה764440/1

תורתי דליה7.5.2010תורתי בגזאט764536/1

שושה כדורי5.3.2010שושה רות764663/1

גורפינקל זאב23.5.2010גורפינקל בתיה814905/1

ממן צ'רי5.11.2009ממן סידני814914/1

זיתון פרדג'י 814924/1
פרנסואה

אזולאי אלישבע 15.11.2009
אליזבט

אשירוב מנשה12.3.2010אשירוב אשיר814767/1

בן חיון אלגריה10.5.2010בן חיון יעקב814773/1

בוהארון ארץ22.4.2010בוהארון יוסף814803/1

אלימור אסתר7.5.2010לוינזון משה765869/1

מנוס יחזקאל31.5.2009מנוס עדינה765974/1

ז'ילישץ' 766051/1
דבוירה

איסר אדה13.11.2007

פדר רעיה2.6.2010מיכלס שרה766076/1

בן ציון יעקב30.4.2010בן ציון מאיר814525/1

בראנץ בני4.8.2009בראנץ אמיליה814553/1

בלטה אוואקבץ1.12.2006ברו ג'מבר814684/1

סטרוב אירנה14.12.2009סטרוב מילקה765777/1

צירלינסון יעקב13.4.2010דשבסקי נינה765810/1

שמש אפרים16.5.2010שמש נירה764964/1

ביננפלד מרדכי8.2.2010ביננפלד רחל765102/1

ברון טובה19.4.2010ברון יצחק765154/1

לייקין דוד16.6.2010לייקין ריבה765247/1

שביט רבקה3.6.2010שביט דוד765318/1

רובינשטיין זויה5.7.2009בונדרב אנה765376/1

טוביאס ויויה19.5.2010לגמן שושנה765446/1

שרה רבקה 11.4.2010ליפשיץ דב765578/1
ליפשיץ

ח' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(

                                     יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי



4033 ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אביליה אהובה4.6.2010יעקב עליזה765743/1

קטאושניק 765867/1
אידה

סימבול יפה11.4.2003

גמליאל ציונה16.3.2010גמליאל מאיר766010/1

כהן ששון 814561/1
גינטשה

פנאהלה רבקה2.9.2009

פנאהלה רבקה1.9.1983כהן ששון חאני814566/1

אמינוב ניסן16.4.2003אמינוב אפרים814596/1

אמינוב ניסן8.6.2003אמינוב צ'ינקי814605/1

שלמוביץ מריה6.2.2006קמלמן סמיון762817/1

שלמוביץ מריה21.7.2002קמלמן אחה762824/1

צברי יחיאל30.8.2009צברי יונה762872/1

סער דוד נמרוד12.5.2010סער יואל762893/1

מוסמן שאול11.3.2010מוסמן שרה763172/1

יין אבי11.2.2010יין רחל763201/1

אוריהו נאוה12.4.2010דינוביץ רחל763227/1

מסעודה 763304/1
אברהם

אברהם יצחק1.5.2009

ליבמן אהרון10.4.2010ליבמן לאה763391/1

ארקין אברמוביץ 29.11.2001אבירם גאולה763418/1
רקפת

זקס מלכה2.8.2009בריקמן שרה764879/1

ישורון אורה 764890/1
איה

ישורון צבי21.5.2010

חיט עובדיה7.7.1993חיט שמחה223721/3

חיט עובדיה14.5.2010חיט יחיא764933/1

קרצר גליה30.6.1998גרון יוסף764972/1

דיאמנט צפורה19.12.1986זעירא שמחה764995/1

ריין אליהו דוד20.1.1997ריין אברהם765216/1

בר–לב אהובה20.4.2010נרגיס שמחה765354/1

קאופמן צבי21.5.2010קאופמן יהודית765467/1

ריין שרה טאובה29.12.1999כהן ישראל764092/1

הולצשלג סופיה13.9.1996הולצשלג דוד764146/1

דורי עירית3.5.2010דורי אהרון764470/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בן עוזיאל 764600/1
דימנטה

בן עוזיאל רמי23.4.2009

לחייני רחל2.3.2010מורנו קלרה764603/1

בן עוזיאל 764607/1
אברהם

בן עוזיאל רמי6.10.1995

לויבצקי אטיה16.3.2010לויבצקי חיים764611/1

עיל משה ברוך10.4.2010עיל בנימין764633/1

לזרוב דורה14.4.2010לזרוב אדוארד764819/1

ניניו אברהם22.5.2009ניניו עמנואל764853/1

צוקר צילה8.4.2010ריזל שושנה815314/1

זראגרי שולה5.3.2010זראגרי ציון815431/1

עזאני אורה17.5.2010עזאני נחשון814859/1

רם מתנה29.12.2009הלל למס814898/1

כהן יונתן24.12.1998כהן אבשלום216724/2

אסור רינה1.6.2010אסור רפאל815033/1

אסיבנה מישל16.6.2010אסיבנה שמשי815101/1

מלכא שני16.5.2002סבן קטי815250/1

י"ט בתמוז התש"ע )1 ביולי 2010(

                                                משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

צברי עזרי6.5.2009סברי סיניה764872/1

הרשקוביץ 764962/1
בלנקה

פרידמן דבורה24.11.2009

נוה בן ציון2.6.1994נוה מזל765302/1

חממי מזל3.6.2010חממי ישראל765533/1

טנדציאש 765901/1
טובה

ויפרבניק שרה-18.2.2008
רחל

ויפרבניק שרה-21.2.2010טנדציאש דוד765904/1
רחל

קישון אריה לייב18.11.2005קישון טוביה766085/1

קישון אריה לייב21.1.2010קישון אדיטה766092/1

ארדן צבי5.5.2010ארדן זליג814526/1

ארדן צבי29.8.2005ארדן בלנקה814528/1
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מרקוביץ 814582/1
אפרים

מרקוביץ אליעזר24.5.2010

אבטה אדי30.12.2009מקונן ישומנש814797/1

יששכר נעמי10.1.2010ולצמן יחזקאל814820/1

ברלין חנוך28.6.2009ברלין רועי764210/1

כהן יהודה8.3.2009כהן דינה764230/1

נתן גיל12.5.2010נתן כרמל764674/1

נתן גיל7.5.2004נתן רינה764676/1

חוונסון 764788/1
אייזיק

ברמכר שרה30.4.2010

רכליס 814933/1
ולדימיר

רכליס שמוקלר 9.2.2010
מרים

שטיין פרחיה16.4.2010בוגץ ברוניה814945/1

אקטע אהובה10.6.2006אקטע שאול815164/1

מושקט אהרן5.6.2010מושקט שפרה815221/1

גרונדלנד מרים30.3.2010גרונדלנד נתן815281/1

מאיר הרמינה23.4.2010מאיר משה815323/1

ויסילברג אוה 815366/1
לאה

ויסילברג סנדו6.7.1981

ויסילברג 815369/1
אייזיק

ויסילברג סנדו21.1.2010

כ"ב בתמוז התש"ע )4 ביולי 2010(

                                          חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

סולוביי אניה-30.4.2010סולוביי מרק814570/1
שולם

מצנר אליהו חי29.10.2009מצנר טובה8717

ששון שמרית11.6.2010ששון דוד765705/1

מרקוביץ 600172/3
היילכיה

מרקוביץ נסים25.11.1985

מלק עקיבא24.5.2010מלק חיים765190/1

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שוין )שון( 765279/1
סטפן

שיין פרץ27.4.1995

שיין פרץ11.11.2009שוין צציליה765283/1

אלמלח סיגל12.3.2010אלמלח חכם8647

חרמש וידי31.12.2009דיבו דבורה765081/1

מזרחי אבירם28.4.2010מזרחי שרה764526/1

אברהם מיכאל3.11.2009אברהם סביחה764688/1

אמור חיים28.11.2009אמור אסתר764309/1

עברי אליס7.3.2009עברי אליהו763950/1

אדרי מירה23.5.2010אדרי שלום763968/1

כ"ד בסיוון התש"ע )6 ביוני 2010(

                                              שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

הררי שמעון 764758/1
שמעיה

הררי רינה28.5.2010

ניר נעמי18.4.2010ניר אוריאל765319/1

שמילה צבי24.5.2010שמילה צפורה765489/1

בן עזרא חביב4.8.2008בן עזרא אסתר765559/1

בוגנים יוסף 814621/1
)זוזו(

בוגנים רן4.6.2006

מן סימה30.5.2010שגיא אליעזר814782/1

אלמלח ירון29.5.2010אלמלח רוברט814947/1

וארנאי חיים18.4.2010ורנאי יהודית762075/1

סלע ארני19.3.2009סלע טובה762085/1

נאור גרשון18.3.2010נאור צדיק762431/1

אוטקין 762567/1
סבטלנה

פריימן גניה30.3.2010

מלכה גילה12.4.2010מלכה אליהו762592/1

אלגאלי אליעזר5.10.2008אלגאלי גאליה764486/1

נידם עליזה13.5.2010נידם אשר763695/1
כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(

                                      נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי



4035 ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קפלוביץ 764792/1
שלמה

מקוטונין סונה12.5.2010

פרלאגאשווילי 764842/1
חוה

בן משה שרה7.7.2009

ארנגאוז 764928/1
מיכאל

ארנגאוז אורי11.5.2010

נפתלי ויקי איבט 20.5.2010נפתלי רחמים764961/1
מרסל

דהן מרקו19.2.2010דהן יעקב765125/1

צנחני אביה8.3.2010צנחני יחיאל765147/1

אוהבי סוריה26.4.2010אוהבי אהרון765303/1

לוי אלי11.5.2010לוי חנה765349/1

בן אלבז 26.4.2010בן אלבז איסק765400/1
פורטונה

אוזשהין רבקה5.3.2010אוזשהין גרשון765423/1

גסימוב 765599/1
ברוניסלבה

קרמן לודמילה14.7.2008

זברסקי נינה9.10.2009גרמן ילנה765749/1

אזוראל עליזה23.5.2010אזוראל משה765767/1

קינוס ויקטור11.9.2005קינוס ריבקה814723/1

לאופר צפורה1.12.1964רושצקי חיה814765/1

לאופר צפורה12.4.1960רושצקי יצחק814779/1

אגייב 814864/1
ירחמיאל

אגייב סרגיי21.12.2007

אמסלם 762904/1
סולטנה

אמסלם אילן14.2.2010

אמסלם אילן30.4.2010אמסלם מאיר762916/1

פרלוביץ מרדכי3.5.2010פרלוביץ חייה763044/1

צאצאנשוילי 763195/1
זינה

מירילאשוילי 7.7.2009
סימה

טאוב חיים 763595/1
מרדכי

טאוב יונה3.1.2010

צירקין ירון12.7.2009צירקין טובה763637/1

צירקין ירון20.5.2010צירקין דן763648/1

יומטוביאן 763797/1
פרחה

חלילי אליהו1.1.1994

קובני שמעון2.5.2010קובני תשורה763849/1

שם המנוח/המס' תיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גליק שרינה28.9.1980קלין משה814897/1

בן עמרם רחל27.5.2010לביא ליזה814899/1

פרץ רפאל20.1.2000פרץ אליהו454582/2

פרץ סימי10.4.2010פרץ חיים814937/1

מושקוביץ 815147/1
צפרה

מושקוביץ יצחק4.12.2009

מושקוביץ 815154/1
יוסף

מושקוביץ יצחק20.9.1987

צ'אוסקי גילה21.10.2009סבגי שירין815176/1

דר-ריס דורית29.5.2010דר יצחק815219/1

דר-ריס דורית5.9.2009דר רבקה815227/1

מרדי אילנה8.6.2010דוד פנחס815242/1

כהן שאול28.11.2009כהן ורדה764018/1

בנטולילה מריה 7.5.2010אילוז ויואן764104/1
מדלן

אביעזיז 764378/1
ארמונד

אביעזיז רחמה4.2.2010

א' בתמוז התש"ע )13 ביוני 2009(

                                                ניסים דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אברהם שרה 29.5.2010אברהם שלמה764329/1
מלכה

טפליצקי ליליה29.1.2010טפליצקי יפים764351/1

סרדם חיים15.6.2010סרדם יעקב815102/1

גרף דורון15.2.2007גרף יהושע815296/1

עברי יונה רם14.2.2010רוייס סוזנה815343/1

מרגי הרצל23.8.2008מרגי יוסף70455/2

ויינשטיין פימה6.6.2010ויינשטיין שרה814534/1

רנץ אדוארד5.6.2010רנץ אליזבטה814787/1

הרשקורן יקירה30.3.2010הרשקורן אריה766068/1

עזיזי מבלי ציפי11.5.2010מלכא פרחה765902/1

אדרי אלי3.5.2010אדרי מרים765933/1

מיכאל אוסקר1.6.2010מיכאל לילה765758/1
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מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אפריאט חגית4.6.2010טייב רחל765615/1

נגה זמנה29.5.2010נגה בירקה765652/1

דניאל אליהו10.5.2010דניאלי נורוללה765482/1

מסיכה רפאל26.5.2010מסיכה דוריס765188/1

כהנא אידרינה1.4.2010שכטר פרומה765027/1

פרטוק מרים9.12.2006פרטוק דזירה765117/1

פרץ דניאל29.12.1998פרץ מסעוד764675/1

גרצ'יוב רנטה1.12.2009לנדו איגור764694/1

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(

                                            אברהם פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אלון כרמלה13.12.2003אלון דניאל622237/1

לויתין יורי11.4.2010לויתין מרה622240/1

שלומי יפה16.4.2010שלמה יעקב622282/1

בייטנבראט 762875/1
מרטקו

בייטנברט 25.4.2010
ארקדי

נבגבקר מלכה22.1.2009נבגקר מיכאל763689/1

פינקלשין אסתר 763416/1
רחל

פינקלשטין 14.11.2005
מרדכי

איליאסוב 763256/1
אלכסנדר

אדמוב סוניה18.9.2002

פדלון ויטו29.12.2006פדלון שולמית814663/1

ציורריו ראובן11.6.2010ציורריו הנדה814670/1

בלסקי בלה7.5.2003רוזין ינטה814674/1

וינוקור דיאנה 766002/1
רוזה

רוזנברג פלביה 11.5.2010
ונסה

רוזנברג פלביה 24.3.2007וינוקור סימון766008/1
ונסה

לביא בני פנחס10.3.2010לביא אודט765911/1

הרר איתמר 765616/1
חיים

הרר ארנה28.5.2010

רחום אופירה20.5.2010רחום מלכה765711/1

אליהו יעל22.4.2010אליהו בנימין765520/1

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קוסטינר צבי 7.5.2010כץ יונה765561/1
יצחק

לרי אינס20.5.2010לרי זינאידה765577/1

אברם חיים15.7.2004אברם ברטה765069/1

אברם חיים12.5.2010אברם סטרול765080/1

גלנטי שולמית7.5.2009גלנטי אריה765148/1

גולדשמידט 26.10.2008גורלובסקי אנה765153/1
ולדימיר

ג' בתמוז התש"ע )15 ביוני 2010(

                                              יצחק דהאן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

לוי יצחק28.5.2010לוי אברהם765092/1

סלע אבי 814940/1
אברהם

סלע אסף20.5.2010

י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010

                                               צבי מוראד, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 1661/07

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

ח"פ בע"מ,  אלומיניום  השניים  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-071108-8

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אורי דניאל ו/או מי 
ממשרדו, מרח' ז'בוטינסקי 7 )מגדל אביב, קומה 44(, רמת גן 52520, 

טל' 03-7512202, פקס' 03-7512203.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.6.2007 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2010, בשעה 8.30.

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

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

לפני מועד הדיון.

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

אורי דניאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 37954-04-10

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

ובעניין פירוק חברת אפנת אנהבל - ייצור ושווק בע"מ, ח"פ 
.51-082633-2

והמבקשים: סעאידה סמאהר, ת"ז 029864329 ואח', ע"י ב"כ 
עו"ד נאצ'ו נאתכו ו/או נאור ירון ו/או עדי-מאיר קרמר, ת"ד 436, 

כפר כמא 15235, טל' 04-6760990, פקס' 04-6772511.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.4.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2.9.2010, 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 24.8.2010.

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

נאצ'ו נאתכו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אקומד בע"מ 
)ח"פ 51-368664-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
14א,  שמאי  ברח'   ,12.00 בשעה   25.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רפאל קורניצר, מפרק

בית הבראה יערות הכרמל בע"מ 
)ח"פ 51-048353-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   29.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רמב"ם 15, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דבורה הברפלד, מפרקת

חברות נאמנות כללית בע"מ 
)ח"פ 51-000300-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   29.8.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אצל הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שד' רוטשילד 
42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דליה בלנק, עו"ד, מפרקת

פידליטי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-373882-3(

)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 7.3.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  לשם,  צבי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השקדים 31א, טל' 04-9832039, 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 לשם, עו"ד, מפרק

נאג'י שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-314566-4(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאול ארמה,  מרח' 

המלאכה 14, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול ארמה, עו"ד,  מפרק

יומבה בע"מ
)ח"פ 51-341946-5(

)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 22.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'ק בנקוסקי, הנושא דרכון 

אמריקאי, שמספרו 42167342, למפרק החברה.

ז'ק בנקוסקי, מפרק

דיבוק )סחר אלקטרוני( בע"מ
)ח"פ 51-313798-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמי ברלב, מרח' דב 

פרידמן 2, רמת גן 52503, למפרק החברה.

עמי ברלב, עו"ד, מפרק

א. זגול שמאים ומעריכי נזקים )2003( בע"מ
)ח"פ 51-091710-7(

)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 28.6.2010, התקבלה החלטה 
למפרק  זגול,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

אברהם זגול, מפרק

יס זהב אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-433780-7(

)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 4.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון אברהמי, ת"ז 

05316245, מרח' סוקולוב 48, חולון, למפרק החברה.

אמנון אברהמי, עו"ד,  מפרק

אלפו - טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-201312-9(

)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 23.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
 ,56478 יהוד   ,5/3 בגין  050644335, מרח'  ת"ז  גרוס,  את צביקה 

למפרק החברה.

צביקה גרוס, מפרק

צ'רנינסקי ערן, חברת רואי חשבון
)ח"פ 51-329410-8(

)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 13.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
את צביקה גרוס, ת"ז 050644335, מרח' חרוץ 6, תל אביב, למפרק 

החברה.

צביקה גרוס, מפרק

גאון טרנד עשיית שוק בע"מ
)ח"פ 51-356468-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חלמיש, ת"ז 

07812795, למפרק החברה.

יצחק חלמיש, מפרק
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גאון מאה נט עשיית שוק בע"מ
)ח"פ 51-356716-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
1.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חלמיש, ת"ז 

07812795, למפרק החברה.

יצחק חלמיש, מפרק

גאון פנסיה בע"מ
)ח"פ 51-390402-9(

)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 
1.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חלמיש, ת"ז 

07812795, למפרק החברה.

יצחק חלמיש, מפרק

בריאות ישראל )ב.י.( 2000 בע"מ 
)ח"פ 51-297017-9(

)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 
שכל  לאחר   ,22.6.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
תל   ,9 העם  אחד  מרח'   ,055438444 ת"ז  קונפורטי,  עמוס  עו"ד 

אביב, למפרק החברה.

       א' חסין, עו"ד

      בא כוח החברה

שוץ, סבן בע"מ 
)ח"פ 51-240074-8(

)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 
לאחר   ,17.6.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את מירי פיגנבוים, ת"ז 54959556, מרח' בן צבי 28/9, גבעתיים, 

למפרקת החברה.

מירי פיגנבוים, מפרקת

סבן גייטס בע"מ 
)ח"פ 51-108210-9(

)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 
לאחר   ,17.6.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את מירי פיגנבוים, ת"ז 54959556, מרח' בן צבי 28/9, גבעתיים, 

למפרקת החברה.

מירי פיגנבוים, מפרקת

מגא ציוד לבנין בע"מ 
)ח"פ 51-388277-9(

)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 4.7.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
מכבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נעמני, ת"ז 046304937, ממושב עדנים, מס' 10, למפרק החברה.

מכבי נעמני,  מפרק

חוות שטיר בע"מ 
)ח"פ 51-092895-5(

)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 3.7.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 
צור, מ"ר 19844, ת"ז 22111157, מרח' ועידת קטוביץ 13, תל אביב 

62304, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן צור, עו"ד,  מפרק

עתליה תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-329826-5(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.5.2010, לאחר שדירקטור 
פירעון,  יכולת  על  תצהיר   ,13.1.2010 ביום  הגיש  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אופיר כץ, ת"ז 008074890, מרח' עם ועולמו 3, 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.

אופיר כץ, עו"ד,  מפרק

ד.ק. גראובארט הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-275169-4(

)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 5.5.2010, לאחר שדירקטור 
פירעון,  יכולת  על  תצהיר   ,17.3.2010 ביום  הגיש  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אופיר כץ, ת"ז 008074890, מרח' עם ועולמו 3, 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.

אופיר כץ, עו"ד,  מפרק

אמ.סי.אי סרויסס בע"מ
)ח"פ 51-090830-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה טל, ת"ז 053451324, 
 אשר כתובתו לצורך משלוח תביעות תהיה אצל משרד עו"ד

 20 לינקולן  רח'  ושות',  סלומון  גראוס,  קנולר,  גילת,  זלצמן,  י' 
)בית רובינשטיין(, תל אביב 97134, 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.

שלמה טל, מפרק

ב. ליטוין בע"מ
)ח"פ 51-426517-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2020, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז שפירא, 
למפרק   ,67443 אביב  תל   ,65 אלון  יגאל  מרח'   ,034880245 ת"ז 

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.

ארז שפירא, עו"ד,  מפרק

תובנה ישומים פסיכולוגיים בע"מ
)ח"פ 51-407422-8(

)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 28.6.2010, התקבלה החלטה 
עולי  מרח'  שורץ,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגרדום 11, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שורץ, מפרק

 י. אביעד ושות' ניהול נכסים ייזום
והשקעות 1996 בע"מ

)ח"פ 51-227816-9(

)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 27.6.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביעד יעיש, מרח' 

אופנהיימר 5, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אביעד יעיש, מפרק

א.א.ח. אירועים בע"מ
)ח"פ 51-358190-0(

)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 27.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם חיימוב, מרח' גורי 

ישראל 8, 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.

אברהם חיימוב, מפרק

קמילינט אחזקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-265423-7(

)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 16.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי קליש, ת"ז 054109731, 

מרח' הפרדס 18, רשפון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי קליש, מפרק

מוניות אדיר ראשון בע"מ
)ח"פ 51-269121-3(

)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 17.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקוב ג'בר, מרח' יפו 
97, ת"ד 40268, מבשרת ציון 90805, טל' 050-5412219, 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.

יעקוב ג'בר, עו"ד,  מפרק

מחדי
)ח"פ 51-271778-6(

)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 4.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עלאא' דחלה, מרח' 

תופיק זיאד )3047/21(, נצרת, 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.

עלאא' דחלה, עו"ד,  מפרק

גי.פי.אנ אחזקות והשקעות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-306558-1(

)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 16.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמיה פרס, ת"ז 055366306, 

מרח' התמר 26, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה פרס, מפרק

ט.ר. תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-398135-7(

)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 27.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן טבקול, ת"ז 058687971, 

מרח' משה שרת 7, אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן טבקול, מפרק

רונן טבקול - בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-224669-5(

)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 27.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן טבקול, ת"ז 58687971, 

מרח' משה שרת 7, אשקלון, 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.

רונן טבקול, מפרק

ק. פרמינגר בע"מ
)ח"פ 51-335440-7(

)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 
מרצון  לפרק את החברה  הנ"ל, התקבלה החלטה  של החברה 
מולדת,   ממושב   ,013884242 ת"ז  פרמינגר,  קרלוס  את  ולמנות 

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.

קרלוס פרמינגר, מפרק

די.פי.אס.איי. דיגיטל פרודוקשן סולושנס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-323695-0(

)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 4.7.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד מיכאל פרתם, ת"ז  לפרק את החברה מרצון 

011436581, מרח' דיסקין 3/10, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מיכאל פרתם, עו"ד,  מפרק

אומגה נגה פז 2 - מנהלים כלליים בע"מ
)ח"פ 51-304805-8(

)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 4.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שחר, ת"ז 054581913,  

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 שחר, מפרק

סיגמה דלתא חברה לפיתוח בע"מ
)ח"פ 51-239994-0(

)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 30.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  יעקובסון,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

2110880, מרח' קרני 11א, 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.

איתן יעקובסון, מפרק

קרול ליין בע"מ
)ח"פ 51-110726-0(

)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 
5.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרול דייחס, מרח' 

האמוראים 7, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, לידי ב"כ המפרק עו"ד גילה אורגל, מרח' יגאל אלון 

94, תל אביב.



4043 ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010

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

קרול דייחס, מפרק

שגיא את פיקי בע"מ
)ח"פ 51-258251-1(

)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 
6.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה שגיא, ת"ז 

050052844, מספיר, ד"נ הערבה 86825, 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.

אילנה שגיא, מפרקת

ר.ר. גלובל בע"מ
)ח"פ 51-398388-2(

)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 6.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני לוי, ת"ז 010764736, 

מרח' האמהות 13, נס ציונה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רוני לוי, מפרק

יד שושן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-372973-1(

)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 5.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם בלחסן,  מרח' 

כיכר העצמאות 12א, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם בלחסן, עו"ד,  מפרק

אדם יוצר השקעות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-393875-3(

)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 1.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  מרציאנו,  אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רבדים 20, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר מרציאנו, מפרק

מעגל סגור השקעות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-331121-7(

)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 30.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישעיהו פרישקולניק, 

מרח' בית עובד 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישעיהו פרישקולניק, רו"ח, מפרק

גבע-טק בע"מ
)ח"פ 51-199850-2(

)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 24.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן כץ, מרח' גבעתי 5, רמת 

גן 52232, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דן כץ, מפרק

אוצרות הארץ בע"מ
)ח"פ 51-385942-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלינה ציפה, מרח' מגדל 

דוד 23/83, מודיעין, 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.

אלינה ציפה, מפרקת

בת נס בע"מ
)ח"פ 51-048391-0(

)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 28.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר גליל, מרח' כרמלי 11, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמיר גליל, מפרק

מוסך ג'ן ברוך בע"מ
)ח"פ 51-175568-8(

)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 10.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון הלוי, מרח' קשת 

12, ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.

שרון הלוי, עו"ד,  מפרק

נוי ומאי בניחוח יסמין בע"מ
)ח"פ 51-429599-7(

)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 30.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה עמרה, ת"ז 023500416, 

מרח' גורקי 7, יפו, 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.

יפה עמרה, מפרק

טילטר בע"מ
)ח"פ 51-300360-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2010, התקבלה החלטה 
קרן  עו"ד  ולמנות את  נושים  ידי  לפרק את החברה מרצון על 
באר, ממשרד עורכי דין גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות', 
רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרקת החברה. מינוי זה אושר באסיפת 

הנושים של החברה שהתקיימה ביום 13.6.2010.

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.

קרן באר, עו"ד,  מפרקת

ת'ינק אקסלנס בע"מ
)ח"פ 51-393149-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון אונגר, ת"ז 

053294252, מרח' השניים 26, גבעתיים, למפרק החברה.

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

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

אמנון אונגר, מפרק

מרשל - ציוד מכני כבד תחזוקה ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-191535-7(

)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 10.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון הלוי, מרח' קשת 

12, ראש העין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרון הלוי, עו"ד,  מפרק

א.ש שותף כללי בע"מ
)ח"פ 51-360678-0(

)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 28.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  זלטין,  מאיה  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

הברזל 19א, 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.

מאיה זלטין, עו"ד,  מפרקת

חלקה סירל בגוש 3946 בע"מ
)ח"פ 51-026657-0(

)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 30.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  מכנס,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אחד העם 103, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה מכנס, עו"ד,  מפרק

י.ד.סי.אנד.איי. תכנון והנדסה 2007 בע"מ
)ח"פ 51-405949-2(

)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 17.6.2010, התקבלה החלטה 
משד'  מן,  ריצ'רד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגעתון 20, נהריה, 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.

ריצ'רד מן, עו"ד,  מפרק

אינטרנט פיימנט פקטורי )איי פי אף( בע"מ
)ח"פ 51-362894-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דגנית באשא, מרח' 

רבי עקיבא 45, הרצליה 46423, 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

גולדן פוינט ממן בע"מ
)ח"פ 51-390236-1(

)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 29.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  רסקין,  נתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקת 3, נתניה, טל' 09-8841940, 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.

נתן רסקין, עו"ד,  מפרק

מ.ל.ס בע"מ
)ח"פ 51-078227-9(

)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 6.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר סטולר, מרח' הבונים 

2, רמת גן 52462, 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 סטולר, מפרק

דרך הלב - סיעוד וכוח אדם בע"מ
)ח"פ 51-351513-0(

)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 28.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יפעה גבע, מרח' אגוז 

22, יבנה, 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.

יפעה גבע, עו"ד,  מפרקת

טנדיקס תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-098656-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה גלבלום, מרח' 

בן גוריון 1, בני ברק, טל' 03-6155155, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה גלבלום, רו"ח, מפרק

ספראוט בע"מ
)ח"פ 51-423532-4(

)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 1.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד שגיב, מרח' שאול 

המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד שגיב, עו"ד,  מפרק

אסטר קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-341609-0(

)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 1.7.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  פרופר,  דרור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

דרור פרופר, עו"ד,  מפרק

מנוף חברה להנפקות בע"מ
)ח"פ 52-003095-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
8.7.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סיט, למפרק 

החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
מרכז  בנימיני,  יגאל  עו"ד  לידי  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
קלינהנדלר,  גרוס,  אצל  אביב,  תל  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי 
חודק, הלוי, גרינברג ושות', בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב סיט, מפרק

לור להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-026266-0(

)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 21.6.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון שמעון, ת"ז 

057762148, מרח' הרימון 70, קרית גת, 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.

ששון שמעון, מפרק

חיים ביטחון בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-331788-3(

)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 5.7.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  אבחסרה,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

069238236, מרח' רמב"ם 20א, נהריה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חיים אבחסרה, מפרק

קלירלי בע"מ
)ח"פ 51-326777-3(

)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 5.7.2010, התקבלה החלטה 
נוזר, ת"ז 032055436,  לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי 

מרח' אריה גרשוני 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי נוזר, מפרק

נוה-לי חברה קבלנית לבנין בע"מ
)ח"פ 51-055880-2(

)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 23.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  צרניצקי,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

002181972, מרח' אהבת ציון 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם צרניצקי, מפרק

אחוזת אילן בע"מ
)ח"פ 51-018137-3(

)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 7.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 
את מלכה שימור, מרח' המרגנית 55, 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.

מלכה שימור, מפרקת

למופת לימוד נהיגה בע"מ
)ח"פ 51-211667-4(

)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 31.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח דניאל שוקרון, מרח' 

שטמפר 2, נתניה, למפרק החברה.



ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010 4048

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דניאל שוקרון, רו"ח, מפרק

שפע דפנה - חברה לבניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-221053-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה רינה, מרח' לבונה 6, 

עומר, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דפנה רינה, מפרקת

סעאדה אדריכלות והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-321414-8(

)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 3.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף אגבאריה, ת"ד 

429, אום אל פחם 30010, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אגבאריה, עו"ד,  מפרק

רחל לוי יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-115071-6(

)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 15.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 
את עו"ד דפנה מנגד, מרח' דולפין 10, בת ים, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דפנה מנגד, עו"ד,  מפרקת

טלקום און ליין בע"מ
)ח"פ 51-247754-8(

)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 11.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל דריי, ת"ז 55425755, 

מרח' המעפילים 5/31, יהוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רפאל דריי, מפרק

 מירקם - ייעוץ והדרכה בפיתוח קהילתי,
ארגוני וחברתי בע"מ

)ח"פ 51-282236-2(

)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 4.7.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  ברק,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

היצירה 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר ברק, עו"ד,  מפרק

ש.ד.א.ל. שירותי מזון למפעלים בע"מ
)ח"פ 51-271056-7(

)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 13.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון ולמנות 
למפרק   ,65112 אביב  תל   ,17 לבונטין  מרח'  ניר,  רונן  עו"ד  את 

החברה.



4049 ילקוט הפרסומים 6112, ט"ו באב התש"ע, 26.7.2010

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ניר, עו"ד,  מפרק

ישבה מקור חיים הצעירה בע"מ
)ח"פ 51-397395-8(

)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 4.7.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  סמוראי,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק שדה 40, 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.

רון סמוראי, עו"ד,  מפרק

פוטר בע"מ
)ח"פ 51-370612-7(

)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 1.7.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  בן–נר,  רן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן בן–נר, עו"ד,  מפרק

קידמן בע"מ
)ח"פ 51-164991-5(

)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 7.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי כהן, מרח' אבן 

גבירול 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.

מרדכי כהן, עו"ד,  מפרק

סופטקאד בע"מ
)ח"פ 51-136843-3(

)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 10.8.2008, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי פלר, מרח' הנמל 

33, חיפה, טל' 04-8555027, 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.

רועי פלר, עו"ד,  מפרק

נולן נכסים בע"מ
)ח"פ 51-376322-7(

)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 9.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית עזריאל, מרח' 

ויצמן 2, 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.

שרית עזריאל, עו"ד,  מפרקת

לידן קוטלר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-220132-8(

)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 8.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חזי קטן, ת"ז 032222192, 

מרח' שלם 3, רמת גן, פקס' 03-6301520, 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.

חזי קטן, מפרק

עמיתי שוקה בע"מ
)ח"פ 51-317000-1(

)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 5.7.2010, התקבלה החלטה 
מדרך  מוזסון,  רונן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

השלום 53, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן מוזסון, עו"ד,  מפרק

כח אחזקות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-079505-7(

)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 23.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  יולוס,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
058888199, ממשרד עורכי דין יולוס, אלישע ושות' & י. מילט, 

משרד עורכי דין, רח' מנחם בגין 52, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רם יולוס, עו"ד, מפרק

רודלן תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-193335-0(

)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 22.6.2010, התקבלה החלטה 

ת"ז  אייזנשטיין,  אורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
033109364, מרח' יהודה גור 12, 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.

אורי אייזנשטיין, מפרק

נופש כל ואירועים בע"מ
)ח"פ 51-315523-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.6.2010, התקבלה החלטה 
ולר,  שחר  ד"ר  עו"ד,  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
טל'  אביב,  תל   ,27 קומה  המרובע(,  )המגדל   5 עזריאלי  ממרכז 

0737181718, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר שחר ולר, עו"ד, מפרק

חי ליגט 7897 בע"מ
)ח"פ 51-398571-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא קדם, מרח' שאול 

המלך 39, ת"ד 18071, תל אביב, 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.

גיא קדם, עו"ד, מפרק

א.מ. סיגמא ניהול ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-347454-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  בן–סימון,  טלי  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

22454730, מרח' לינקולן 20, 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.

טלי בן–סימון, עו"ד, מפרקת

מ. גיל שיווק ברזל 2004 בע"מ
)ח"פ 51-357579-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה החלטה 
התמר  מרח'  גיל,  מירה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

20/10, חיפה, 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.

מירה גיל, מפרקת

אלמונד ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-374911-9(

)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 20.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  נוה,  אמתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
024261992, ממשרד עו"ד נוה, קנטור, אבן-הר, מגדלי עזריאלי 
5, המגדל המרובע, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67025, 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.

אמתי נוה, עו"ד, מפרק

פורמולה 1 הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-392105-6(

)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 20.6.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  נוה,  אמתי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
024261992, ממשרד עו"ד נוה, קנטור, אבן-הר, מגדלי עזריאלי 
5, המגדל המרובע, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67025, 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.

אמתי נוה, עו"ד, מפרק

ראשל"צ אופניים בע"מ
)ח"פ 51-380913-7(

)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 18.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר רוזן, משד' הגעתון 

46, נהריה 22381, 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 רוזן, מפרק

רעננה אופניים בע"מ
)ח"פ 51-352288-8(

)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 18.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר רוזן, משד' הגעתון 

46, נהריה 22381, 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 רוזן, מפרק

צביקה גרנות בע"מ
)ח"פ 51-421150-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.5.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרנות, ת"ז 

031670599, מרח' החוגלה 28, מושב אליכין, 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.

צביקה גרנות, מפרק

אפרת פתוח ויצור בע"מ
)ח"פ 51-026133-2(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שנועדה ונתכנסה כדין ביום 8.7.2010, נתקבלה 
שנקטה  מרצון  הפירוק  הליכי  את  להפסיק  מיוחדת  החלטה 
וכן לבטל את  החברה בעבר ולהמשיך את פעילותה העסקית 

מינוים של יאיר ובמן ועדנה ובמן, למפרקי החברה.

יאיר ובמן, דירקטור

פרס-סנס בע"מ
)ח"פ 51-311302-7(

)בכינוס נכסים(

הודעה על מועד להגשת תביעות חוב

על יסוד החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק פר"ק 
7714-03-10, מיום 13.7.2010, ניתנת בזה הודעה לכלל נושיה 
חוב,  ותביעות  חוב  הוכחות  כי  הנ"ל,  החברה  של  הרגילים 
כנדרש בהוראות הדין, יש להגיש למשרדו של החתום מטה, 
רח' גלגלי הפלדה 11, כניסה א', קומה ד', הרצליה פיתוח, טל' 

09-9718000, פקס' 09-9718001, לא יאוחר מיום 15.8.2010.

תביעות חוב אשר יוגשו לאחר מועד זה או שלא כמפורט 
בהוראת הדין, נתמכות באסמכתאות ובתצהיר לאימות החוב, 
של  הרגילה  הנשייה  במניין  יבואו  ולא  יידחו  ייבדקו,  לא 

החברה.

את תביעות החוב יש להגיש בדואר רשום ו/או במסירה 
אישית בלבד.

פז רימר, עו"ד, מנהל מיוחד וכונס נכסים קבוע

גולדפיש ניהול קרנות והשקעות 
)שותפות מוגבלת 55-023265-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות המוגבלת

נמסרת בזאת הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת 
שינויים  ביצוע  על  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 
להלן.  כמפורט  המוגבלת,  בשותפות  המוגבלים  בשותפים 
הרווחים  וחישוב  החלוקה  במועד  יבוצעו  בפועל  השינויים 

הקרוב או במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחריו:

השותף המוגבל המפורט להלן יפדה את מלוא חלקו ויוצא  א. 
מן השותפות המוגבלת:

השותף המוגבל אבישי וקנין, ת"ז 29003399, מרח' בצלאל 7   
תל אביב, פודה סך 250,000 ש"ח.

המוגבלת,  בשותפות  כמשקיע  יצטרף  הכללי  השותף  ב. 
כמפורט להלן:

בע"מ,  והשקעות  קרנות  ניהול  פיש  גולד  הכללי  השותף   
סך  יפקיד  אביב,  תל   ,2 תש"ח  מרח'   ,51-412037-7 ח"פ 

250,000 ש"ח. 

של  וחלקם  הקרן  הרכב  אלה,  שינויים  ביצוע  לאחר  ג. 
השותפים יהיה כדלקמן:

השותף גולד פיש ניהול קרנות והשקעות בע"מ, ח"פ   .1
51-412037-77 הוא שותף כללי בשותפות - סך השקע

עה: 250,000 ש"ח, חלקו בקרן: 2.50%;

השותף המוגבל המרכז לפתרונות שגויים בע"מ - סך   .2
השקעה: 1,218,000 ש"ח, חלקו בקרן: 12.18%;

השותף המוגבל אדמידן בע"מ - סך השקעה: 2,088,000   .3
ש"ח, חלקו בקרן: 20.88%;

השקעה:  סך   - בע"מ  יאן  ג.ר.י.  המוגבל  השותף   .4
2,088,000 ש"ח, חלקו בקרן: 20.88%;

השקעה:  סך   - בע"מ  פזורילה  המוגבל  השותף   .5
1,218,000 ש"ח, חלקו בקרן: 12.18%;

השותף המוגבל  חן אלטשולר - סך השקעה: 469,500   .6
ש"ח, חלקו בקרן: 4.695%;

השקעה:  סך   - אלטשולר  גילעד  המוגבל  השותף   .7
469,500 ש"ח, חלקו בקרן: 4.695%;

 469,500 השקעה:  סך   - שחם  קלמן  המוגבל  השותף   .8
ש"ח, חלקו בקרן: 4.695%;

השותף המוגבל אילנה שחם - סך השקעה: 469,500   .9
ש"ח, חלקו בקרן: 4.695%;

השותף המוגבל רוני בר–בנין - סך השקעה: 210,000   .10
ש"ח, חלקו בקרן: 2.10%;

השותף המוגבל ארנון לוי - סך השקעה: 250,000 ש"ח,   .11
חלקו בקרן: 2.50%;

השותף המוגבל אייל גל - סך השקעה: 200,000 ש"ח,   .12
חלקו בקרן: 2.00%;

 150,000 השקעה:  סך   - זרמון  עופר  המוגבל  השותף   .13
ש"ח, חלקו בקרן: 1.50%;

השותף המוגבל שלומי מרקו - סך השקעה: 150,000   .14
ש"ח, חלקו בקרן: 1.50%;

 150,000 השקעה:  סך   - אלפר  עופר  המוגבל  השותף   .15
ש"ח, חלקו בקרן: 1.50%;

השותף המוגבל יריב גנון - סך השקעה: 150,000 ש"ח,   .16
חלקו בקרן: 1.50%.

אברהמי זיו, עו"ד     
      ב"כ השותפות


