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מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1, 
ת"ז  משה,  יואב  בישראל,  המסים  רשות  עובד  את  ממנה  אני 
025013442, לסגן המנהל לעניין סעיפים 145)א()2(, 147, 152)ג( 

ו–158ג לפקודה האמורה.

תוקף המינוי יפוג  מייד עם פרישתו של העובד.

ל' באדר א' התשע"א )6 במרס 2011(
)חמ 768—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

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

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1, 
לסגני  להלן,  המפורטים  המסים  רשות  עובדי  את  ממנה  אני 

מנהל לעניין סעיף 119א)ו( לפקודה האמורה:

מס' זהות    השם 

058466616יעקב בנבנשתי

060042066אורי בן נון

027770403יעל מירון יצחקי

027983345פזית קלימן

024383580יובל כהן

054581434יהושע יעקבי

052115987ניסן משה

022876528אברהם בכר

028837334ציפי יוסף סקלר

054561063שלמה אוחיון

059116335שלומי מרק

מהמנויים  אחד  כל  של  פרישתו  עם  יפוג  המינוי  תוקף 
לעיל.

כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(

)חמ 768—3(  
יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

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

מינוי והרשאת עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת מס הכנסה1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה ומרשה את עובדי רשות המסים 
לצורך הסמכתם  פקידי שומה,  עוזרי  להלן לשמש  המפורטים 

בידי השר לביטחון הפנים לעניין סעיף 227 לפקודה:

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

מס' זהות     השם

025194747ערן קורצ'ינסקי

314111055וצ'סלב גרבר

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

ל' באדר א' התשע"א )6 במרס 2011(
)חמ 171—3(  

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

מינוי והרשאת עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

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

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

מס' זהות      השם 

036422152יערית גרינבאום

061010740סיוון כרמי

034221507מיטל נוימן

035722248דורון אלמקייס

049804941יוסי שלום

040693384ארז בהגלי

066244443צבי אלפרוביץ

036334225אילן מויאל

036394765חופי נחוסי

038774220תומר גם לזו לטובה

011463452ליאור טלה

015514482אילון חורי

040536419דוד וולף

066491846נורית דרמר

053089546שירלי שם טוב

200223485ונסה אביגזר

039660147מאיה כץ

032657438עדי אשכנזי )קמחי(

054651625נסיך סואץ

053001871אייל כהן

027970839רונן רוזנבלט

033307992ליטל ציאדה

031477821נדב ליבהבר

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

027160951דרור כהן

061230082ורד עמוס

021775069שגיא לובודה

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של כל אחד מהמנויים לעיל.

כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(

)חמ 171—3(  
יובל שטייניץ  
שר האוצר  

מינוי והרשאת עוזרי פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה

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

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

מס' זהות      השם 

040909566גיא ארליך

027451012ארז טביב

060127057קטי דהרי

025688698אלינור מאיר

060127321ניר בן גל

031540164ראובן סולומון

061990826אלינור דותן

036778249קרן דיין

031395684נמרוד ינקו

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

ל' באדר א' התשע"א )6 במרס 2011(

)חמ 171—3(  
יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

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

הודעה על מינוי חברה למועצה מייעצת
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני 
 ,064598063 ת"ז  מגדליק,  אירית  את  מיניתי  התשי"ב-11952, 

לחברה מקרב הציבור במועצה המייעצת.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ב באדר א' התשע"א )28 בפברואר 2011(
)חמ 2220—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

אישור להאריך תנאים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   78 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני מאשר את הארכת תוקף התנאים שנקבעו 
למתן היתרי בניה בתקופת ביניים למתחם בז"ן לפרק זמן של 

חודש החל ביום כ"ה בטבת התשע"א )1 בינואר 2011(.

ה' בשבט התשע"א )10 בינואר 2011(
)חמ 697—3(  

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על הטלת תפקיד
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות 
התייעצות  לאחר  הטלתי,  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
עם נציב שירות המדינה, על שלמה פריזט, ת"ז 025501131, את 
תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים, לתקופה של 90 ימים 
מיום כ"ה באדר א' התשע"א )1 במרס 2011( או עד מינוי ממונה 
קבוע בהתאם לסעיף 41 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-

21988, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(

)חמ 1173—3(  
שלום שמחון  

__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

2  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשנ"ד, עמ' 48.

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

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, ולאחר שהתייעצתי עם ארגוני 
עובדים ומעבידים, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 
)שמספרו  הכללי  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק 
התאחדות  שבין   )7003/2011 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס 
והמלונאות,  ובין הסתדרות עובדי האירוח  המלונות בישראל 

שנחתם ביום ט"ז בטבת התשע"א )23 בדצמבר 2010(.

כ"ה באדר א' התשע"א )1 במרס 2011(

)חמ 3-107(  
שלום שמחון  

__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.

הודעה על ביטול הסכם קיבוצי
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי שנחתם ביום 
24.12.2006 ושמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7004/2007; 
הצדדים להסכם הם התאחדות קבלני תשתיות ומפעלי ציוד 

מכני הנדסי והסתדרות העובדים הלאומית.

ל' בחשוון התשע"א )7 בנובמבר 2010(

שלמה יצחקי  
הממונה הראשי על יחסי עבודה                       
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הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי -

ניתנה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 357 - "ניהול טכנולוגיית   )1(
המידע", ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 

הנגיד תוקנה, בחוזר מס' ח-2292-06;
ניתנה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 420 - "מסירת מידע   )2(

באמצעים אלקטרונים" בחוזר מס' ח-2291-06.

מועד תחילת התיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 357   
 420 מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  של  תחילתה  ומועד 

ביום כ"ה בשבט התשע"א )1 בינואר 2011(.

ג' באדר ב' התשע"א )9 במרס 2011(

)חמ 3-3537(  
דוד זקן  

המפקח על הבנקים                       
__________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ח, עמ' 189.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי הראל

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

ירושלים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק/556", שינוי וכפיפות   )1(
לתכנית מי/במ/113א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש, רח' השיכון 3   
- גוש 29527, חלקה 12 בשלמותה.

מגורים, ממגורים  ייעוד  שינוי  א(  הוראות התכנית:  עיקרי   
ג' למגורים א' בהתאמה בלבד לנוהל מבא"ת; ב( תוספת 2 
יח"ד, סך הכל 4 יח"ד במקום 2 יח"ד; ג( שינוי בקווי בניין; 
ד( קביעת הוראות להוצאת היתר בניה; ה( תוספת קומה ג', 
סך הכל 3 קומות מעל קומת מרתף במקום שתי קומות מעל 

קומת מרתף.

"תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק/645", שינוי וכפיפות   )2(
לתכניות הל/מח/250ד, מי/274.

רח'  ציון,  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 140 3 בשלמותה; מגרש  30476, חלקה  גוש   -  16 הכלנית 

בשלמותו מתכנית מי/274.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין ותכסית במגרש 104   
בגוש 30476.

"תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק/652", שינוי וכפיפות   )3(
לתכניות הל/233, מי/במ/113א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש, רח' הבוסתן   
מתכנית  בשלמותם   4-3 מגרשים   ;13 ח"ח   ,29540 גוש   -

מי/במ/113א.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי שטחי מגרשים בתכנית,   
הבעלים,  כל  בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  ידי  על 
שינוי קווי בניין, תוספת קומה שלישית; ב( שינוי גבולות 
מגרשים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה; ג( שינוי גבולות 
 שטחי המגרשים על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; 
ד( קביעת הוראות להוצאת היתר בניה; ה( תוספת קומה 
ג, סך הכל 3 קומות מעל קומת מרתף, במקום שתי קומות 

מעל קומת מרתף.

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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .02-5333125 טל'  ציון,  מבשרת   ,3424 ת"ד  הראל,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 

.02-6290222

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הראל

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' הל/מק/578", שינוי וכפיפות   )1(
לתכניות הל/מק/372, מי/במ/113א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבו גוש, רח' השדות -   
גוש 29545, ח"ח 27; מגרש 3 בשלמותו מתכנית מי/במ/113א.

עיקרי הוראות התכנית: מטרת התכנית לחלק את המגרש   
בניין  קווי  א( שינוי  ידי:  לשלושה מגרשים מוסכמים, על 

לפי המסומן בתשריט; ב( חלוקה חדשה בהסכמת בעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התש"ע, עמ' 56.

"תכנית מיתאר מקומית מס' הל/מק/624", שינוי וכפיפות   )2(
לתכניות הל/מח/250ד, הל/מק/311, מי/360ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעוז ציון א', רח' הגפן   
מתכנית  בשלמותו  54ד'  מגרש   ;55 ח"ח   ,30367 גוש   -  28

מי/360ד.

במגרש  ותכסית  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
54ד' בחלק מחלקה 55 בגוש 30367.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.5.2010 ובילקוט הפרסומים 6126, התש"ע, עמ' 4473.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
מבשרת   ,3424 ת"ד   ,2 החוצבים  רח'  הראל,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,02-5333125 טל'  ציון, 
ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז   ולבניה 
טל' 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק בלק  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הראל  
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

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

מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מי/מק/462/ז",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מי/200, מי/462.

 - החמישה  מעלה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 29528, ח"ח 1, 16; גוש 29554, חלקות 42-33 בשלמותן, 
 15  ,13  ,12 חלקות   ,29555 גוש   ;45  ,43  ,32-30  ,12-9 ח"ח 

בשלמותן, ח"ח 2, 11-4, 18-16, 23.

התאמת  לצורך  שטחים  החלפת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
אזור המגורים לפיתוח העתידי של היישוב.

לתכניות  שינוי  מי/מק/300/א/6",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
מי/200, מי/300/א.

גוש   - נקובא  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
30490, חלקה 12 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: יצירת 2 מגרשים למגורים במסגרת   
איחוד וחלוקה.

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

רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200.

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

שעליהן היא מסתמכת.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבניה, התשכ"ה-1965, מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' תא/מק/תא/מק/2572ג", מתחם בן גמליאל.  )1(

רח'  ומקומם: תל–אביב-יפו,  השטחים הכלולים בתכנית   
מהגוש,  חלק  מוסדר,   7072 גוש   -  10 גמליאל  בן  שמעון 
ח"ח 24; גבולות התכנית: מצפון - חלקה 21 בגוש 7072, 
שצ"פ,   - מדרום   ,7072 בגוש   25  ,23 חלקות   - ממערב 

ממזרח - רח' בן גמליאל.

על  יפו,  צפון  של  העירוני  המרקם  חיזוק  התכנית:  מטרת   
תוספת  בלא  המותרות  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  ידי 
שטח, שינוי בינוי, העברת שטחי בניה בין קומות המבנה, 

הבלטת קומת המרתף, שינוי בקווי הבניה ושינוי במיקום 
זיקת הנאה לציבור.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת הצפיפות המותרת ומס'   
יחידות הדיור עד לסך של 54 יח"ד ביחס לתכנית התקפה 
בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( העברת 
עד 426 מ"ר שטחי שירות מקומת המרתף העליונה לקומות 
העליונות בעבור הגדלת ממ"דים, מעברים מקורים וקירוי 
ג( הגבהת קומת המרתף עד  זיקת הנאה למעבר הציבור; 
השטחים  היקף  שינוי  ד(  הגובלת;  הקרקע  מפני  מ'  ל–1.2 
ל–30%  עד  העליונה  בקומה  לבניה  המותרים  העיקריים 
ומערבי,  צפוני  בניין  בקווי  שינויים  ה(  המגרש;  משטח 
והבלטת מרפסות עד ל–1 מ' לכיוון השצ"פ הנמצא מדרום; 
והתאמתה לתכנית  זיקת ההנאה לציבור  ו( שינוי מיקום 

הבינוי בלא שינוי בשטחה.

"תכנית מס' תא/מק/3886", מתחם יצחק שדה א'.  )2(

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יצחק שדה 8 - גוש 7077 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 47 
בשלמותה; גבולות חלקה 47 - מצפון - רח' יצחק שדה, 
ממזרח - רח' המסגר, ממערב - חלקות 45, 46, מדרום - 

חלקה 50.

העירונית  ההתחדשות  תכנית  מימוש  התכנית:  מטרת   
של  הבינוי  הוראות  שינוי  ידי  על  שדה,  יצחק  במתחם 

תכנית מס' תא/3319.

ידי:  על  בניין,  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
1( שינוי בקו בניין עילי לרח' המסגר מ–14.4 מ' לפי מדידה 
ל–9 מ', ומ–12.8 מ' לפי מדידה ל–7.5 מ'; 2( איחוד קו בניין, 
לרח'  בניין  בקו  שינוי   )3 מ';  ל–7  דרומיים  עילי  בניין  וקו 
המסגר מ–12.8 מ' לפי מדידה ל–7.5 מ', הכל לפי המסומן 
בתשריט; ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או 
עיצוב אדריכליים, על ידי: 1( שינוי מס' קומות מ–4 קומות 
)סך  1 קומת מיתקנים טכניים   + 19 קומות מגדל   + בסיס 
הכל 24 קומות(, ל–4 קומות בסיס + 28 קומות מגדל + 1 
קומת מיתקנים טכניים גבוהה/כפולה )סך הכל 33 קומות(; 
מ';   +140.50 עד  של  מרבי  יחסי  מבנה  גובה  קביעת   )2 
3( בינוי זה משקף תוספת זכויות אפשרית מרבית למגרש. 
אם יוספו פחות זכויות או לא יוספו כלל, יקטן גובה הבניין 
ומס' הקומות בהתאמה, אך לא פחות ממס' קומות מאושר; 
4( שינוי גובה קומת מגדל טיפוסית מכ–3.2 מ' לעד 3.8 מ' 
קומות  שתי  בעבור  מרתף:  קומת  גובה  קביעת   )5 ברוטו; 
קורות(  לתחתית  )מדוד  מ'  מ–4  פחות  לא  עליונות  מרתף 
לפי תכנית מאושרת תא/3319. בקומות אלו יותרו הנמכות 
בשטח  ופיתוח  מערכות  קונסטרוקציה,  לצורכי  מקומיות 
נטו  כך שהגובה  קומה,  בכל  עד 25% משטח המגרש  של 
זכויות בניה  זו לא מוסיפה  6( תכנית  מ';  נמוך מ–4  יהיה 
ואינה מהווה שינוי בשטח המותר לבניה; 7( אין בתכנית 
פרט  תא/3319,  הראשית  התכנית  מהוראות  לשנות  זו 
לעניינים שתכנית זו מתייחסת אליהם במפורש; ג( שינוי 

גאומטרי בגבולות השפ"פ בלא שינוי בשטחו.

תשלום,  בלא  התכנית  בשינוי  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בימים  אביב,  תל   ,68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי 
מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, בתוך חודשיים, מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הוועדה המקומית האמורה.



ילקוט הפרסומים 6217, כ"ב באדר ב' התשע"א, 28.3.2011 3302

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

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

מק/3862", רח' לבונטין פינת רח' מקווה ישראל.

תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח'   ,22  ,20 18א,   ,18 ישראל  מקווה  רח'   ,19 17א,  לבונטין  רח' 
יהודה הלוי 6, רח' שינקין 65 - גוש 6940 מוסדר, חלק מהגוש, 
מהגוש,  חלק  מוסדר,   6923 גוש  בשלמותן;   105  ,68-65 חלקות 
חלקה 31 בשלמותה; גוש 7483 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 28 

בשלמותה.

לשימור  מבניינים  זכויות  העברת  א(  התכנית:  מטרת 
בהגבלות מחמירות במגרש ברח' יהודה הלוי 6 ובמגרש ברח' 
השימור;  ביצוע  הבטחת  לשם  הוראות  וקביעת   ,65 שינקין 
ו/או  מגורים  מבנן  לבניית  הוראות  וקביעת  חלקות  איחוד  ב( 
בקומת  מסחר  הכולל  חלקית  גג  וקומת  קומות   6 בן  מלונאות 
הקלה  תוספת  ג(  וחניה;  שירות  מרתפי  ארבעה  מעל  הקרקע 

כמותית של 6% לזכויות הבניה.

לא  בניה  זכויות  העברת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מחמירות  בהגבלות  לשימור  מבניינים  ותמריצים  מנוצלות 
לבונטין.  במרחב  למגרש המאוחד   65 ושינקין   6 הלוי  ביהודה 
יהיו  לבונטין  במתחם  המאוחד  למגרש  שייווספו  הזכויות  סך 
שימור  חובת  הבטחת  ב(  עיקריים;  שטחים  בעבור  מ"ר   1,100
המבנים לשימור בהגבלות מחמירות, בהתאם להוראות תכנית 
המועברות;  הבניה  זכויות  למימוש  כתנאי  2650ב,   השימור 
הרחובות  בקרן  מתחם   - לבונטין  במרחב  חלקות  איחוד  ג( 
ומקווה   ,19 17א,  לבונטין  את  הכולל  ישראל  ומקווה  לבונטין 
ישראל 18, 18א, 20, 22 )חלקות 68-65, 105 בגוש 6940( למגרש 
בניה אחד; ד( תוספת הקלה כמותית של 6% לזכויות הבניה; 
ה( קביעת הוראות בינוי ועיצוב לבניה במרחב לבונטין כולל, 
קווי בניה, גובה הבניה ומס' הקומות, מרתפים ומעליהם עד 6 
קומות )כולל קומת הקרקע( וקומת גג חלקית. ו( שינוי בהתאם 
 ,2444 ,1902 ,878 ,F ,לכך של תכניות 44, 281, מ, 2650ב, ג, ע1, ע

.2720 ,2268 ,1200

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6153, התשע"א, עמ' 820.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

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

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3147", שינוי לתכניות בב/105/ב,   )1(
בב/70.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' השר חיים   
לנדאו 5 - גוש 6195, חלקה 411.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת 1 יח"ד )במסגרת 20% -   
שבס( + 2 יח"ד )לפי תכנית זו( מעבר ל–6 יח"ד מותרות, סך הכל 
 9 יח"ד )3 בכל שליש חלקה( בלא תוספת שטחים עיקריים; 
ב( תוספות שניתן לקבל כהקלה: 1( תוספת אחוזים )2.5%, 5%, 
6%(; 2( ניוד שטחים בין הקומות; ג( שינויים בנסיגות לדירת 
 נכה ודירת גג )שייבנו לפי תכנית בב/105/ב על תיקוניה(; 
ג( בניית ממ"ד לדירת הנכה בקומת הקרקע מעבר לקו הבניין 

וכמסומן בנספח הבינוי.

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3151", שינוי לתכניות בב/105/ב,   )2(
בב/63/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' חיד"א 4, 6   
- גוש 6122, חלקה 1498 בשלמותה.

לשטח  עד  קיימות  יח"ד  הרחבת  הוראות התכנית:  עיקרי   
כולל של 120 מ"ר ליח"ד, במסגרת קווי הבניין המותרים.

"תכנית מפורטת מס' בב/מק/3157".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 6187,   
חלקה 285 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת דירת גג מעבר לדירת   
תכנית  בהוראות  שינוי  ב(  חדש(;  )בבניין  קיימת  אחת  גג 
דירות  של  מהנסיגות  חלק  ביטול   )1 בדבר:  בב/מק/105/פ 
דירות  של  מינימלי  שטח   )2 הבינוי;  בנספח  כמסומן  הגג 
הגג; 3( מס' יח"ד שמתחת לדירות הגג; 4( שטח ממוצע של 

יח"ד שמתחת לדירות הגג.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776487. העתק ההתנגדות  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 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
בב/מק/3105", הרחבת יח"ד קיימות ברח' אברבנאל 15, שינוי 

לתכניות בב/105/ב, בב/94/א, בב/מק/105/אגפים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' אברבנאל 15 
- גוש 6195, חלקה 534 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שיפור תנאי דיור על ידי הרחבת 
יח"ד קיימות.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 531.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב אשר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

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

תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מס' בי/מק/503".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 7122, 
חלקות 128, 134 בשלמותן.

השטחים  בין  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המיועדים לשצ"פ, לשטחים המיועדים לבניין ציבור בלא שינוי 
למבני  לצורך הקצאת שטח  וזאת  ייעוד  לכל  בגודל השטחים 
ציבור: א( שינוי בגבולות המגרשים הכלולים בתכנית; ב( שינוי 

במיקום שימושי הקרקע; ג( שינוי בקווי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
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'  ים,  בת  יוסף  רמת   ,1 סטרומה  רח'  ים,  בת  ולבניה   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/575",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי וכפיפות לתכנית מיתאר מס' גב/53.

ספר  בית  גבעתיים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
כצנלסון - גוש 6161, חלקה 125 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין לרח' המעיין ולרח' הכנסת 
לתוספת בניה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין לחזית דרומית 
למבנים  בניה  לתוספת  מ'   5 במקום  מ'  ל–0  המעיין(  )רח' 
הכנסת(  )רח'  מזרחית  לחזית  בניין  קו  שינוי  ב(   קיימים; 

ל–2 מ' במקום 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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים. התנגדות לתכנית יש להגיש למשרדי 
וועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים, משרד אגף ההנדסה, 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .53299 גבעתיים   ,2 שינקין  רח' 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי   התנגדותו 
אביב  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  הממשלה,  קרית  אביב,  תל 

.67012

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

גב/מק/519", שינוי לתכנית מיתאר גבעתיים על כל שינוייה.

תכנון  מרחב  כל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבעתיים.

מטרת התכנית: א( הקטנת קווי בניין במבנים שבהם אושרה 
הקמת מרפסות מקורות מחוץ לקווי הבניין, לפי התב"עות שהיו 
הקיימות  המרפסות  לקו  יותאמו  הבניין  שקווי  באופן  בתוקף, 
בפועל; ב( לאשר קירוי חניות לרכב בגבולות המגרש, בתנאים 
ובשיקול דעת הוועדה ו/או רשות רישוי; ג( 1( לאשר מחסנים 
דירתיים ישנים הקיימים בחצרות בנייני מגורים שאינם יותר 
משתי קומות, בעבור דירות צמודות קרקע, במרווחים הקטנים 
הוועדה  דעת  בשיקול  האחוריים  ו/או  הצדיים  הבניין  מקווי 
בניית מחסנים חדשים  2( לאשר  רישוי;  ו/או רשות  המקומית 
בעבור  קומות,  משתי  יותר  שאינם  מגורים  בנייני  בחצרות 
בקומת  להקימם  אפשרות  אין  כאשר  קרקע,  צמודות  דירות 
ו/או  צדיים  בניין  מקווי  קטנים  במרווחים  מפולשת,  עמודים 
בניית  ד(  רישוי;  רשות  ו/או  הוועדה  דעת  בשיקול  אחוריים 
מרתפים בבניינים קיימים: הוועדה ו/או רשות הרישוי תהיה 
לבניין שהיתר  חניה  פתרונות  למצוא  לפטור מהחובה  רשאית 
לבנייתו הוצא לפני 16.12.1982, כתנאי לאישור המרתף ובלבד 
הבניין;  מהיטל  יחרגו  לא  המרתף  קומת  של  הבניין   שקווי 
ה( להחיל את גב/מק/2002 על כל תחום מרחב תכנון גבעתיים 

ולאפשר בניית מחסנים דירתיים בכל העיר.

הוראות התכנית: א( התאמת קו בניין קדמי, צדי ו/או אחורי 
עד לקו מרפסות מקורות קיימות שאושרו לפי גבולות המרפסת 
בלבד; ב( קירוי חניות בגבול המגרש לרכב פרטי: 1( אישור לקירוי 
חניה לרכב פרטי עד גבול מגרש קדמי, צדי ואחורי, בהסכמת 
בעלי מגרש גובל, או לאחר פרסום לפי סעיף 149 למעט בחזית 
הבניין; 2( בחזיתות מבנים שבהם יש חניה מאושרת לפי תכנית, 
יהיה ניתן לאשר קירוי קל בתנאי פרסום הודעה לפי סעיף 149 
לחוק התו"ב; 3( הקירוי יהיה מחומרים קלים באישור מהנדס 
העיר; 4( מידות החניה לרכב בודד לא יעלו על 5/3 מ' בממוצע 
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או כפי שנדרש לפי חוק נגישות לנכים. יוצג פתרון ניקוז בתחום 
המגרש; 5( הקירוי יתחיל בגובה 2.2 מ' נטו ולא יעלה על 2.6 מ' 
והכל בשיקול דעת מהנדס הוועדה; 6( שטחי השירות לחניה 
ייקבעו לפי סעיף 13)ב( לתקנות התכנון והבניה )חישובי שטחים 
הקונסטרוקציה  חומרי   )7 והיתרים(;  בתכניות  בניה  ואחוזי 
העיר;  לדרישת מהנדס  קלים בהתאם  מחומרים  יהיו   והקירוי 
בניין  קו  ג(  אטומות;  ומחיצות  צדיים  קירות  יאושרו  לא   )8
יאושרו  1( ככלל מחסנים  דירתי לדירה צמודת קרקע:  למחסן 
בניית   )2 תקפות;  תכניות  לפי  המאושרים  הבניין  קווי  בתוך 
מפולשות,  ובקומות  מגורים  בנייני  בחצרות  דירתיים  מחסנים 
האחוריים,  ו/או  הצדיים  הבניין  מקווי  הקטנים  במרווחים 
בשיקול דעת הוועדה ו/או רשות רישוי, בהסכמת בעלי מגרש 
הבניין;  בחזית  למעט   ,149 סעיף  לפי  פרסום  לאחר  או   גובל, 
 3( גודל המחסן לא יעלה על המותר בתב"ע גב/מק/2002, עד 
יהיה  מיוחדים  ומטעמים  חריגים  במקרים  ברוטו.  מ"ר   12
שטחים  לאשר  רישוי  רשות  ו/או  המקומית  הוועדה  בסמכות 
עד 16 מ"ר, שטח המחסן ייכלל בשטחי השירות המאושרים לפי 
התכניות התקפות ולפי כל דין )אישור באתר מסוים לא יהווה 
תקדים לאישור או סירוב במקום אחר(; 4( ניקוז גגות המחסנים 
בלוקים  יהיו  למחסן  הבניה  חומרי   )5 המגרש;  בתחום  יבוצע 
או בטון, גג בטון או רעפים. במקרים מיוחדים לפי שיקול דעת 
מהנדס העיר תהיה אפשרות לשינוי חומרי הגמר; 6( לא יותרו 
פתחים לכיוון מגרשים גובלים; 7( המחסן מיועד לדירה שיש 
לדרוש  רשאי  העיר  מהנדס   )8 לקרקע;  ישירה  נגגישות  לה 
ד( מרתפים במבני מגורים  ובנייתו מחדש;  קיים  הריסת מחסן 
מהחובה  לפטור  רשאים  רישוי  רשות  או  הוועדה   )1 קיימים: 
לפני  הוצא  לבנייתו  שהיתר  לבניין  חניה  פתרונות  למצוא 
קומת  של  הבניין  קווי   )2 המרתף;  לאישור  כתנאי   ,16.12.1982
המרתף לא יחרגו מהיטל הבניין; 3( שטח הבניה במרתף ייחשב 
פנאי,  לפעילות  שהותרה  שטח  תוספת  למעט  שירות,  כשטח 
בהתאם לתכנית גב/406, אשר תיחשב לשטח עיקרי ובמרתפים 
וגב/מק/2002;  גב/406  בתכניות  הקבועים  השימושים   יותרו 
ה( הוראות תכנית גב/מק/2002 יחולו על כל מרחב העיר ובכך 
אין  ו(  העיר;  תחומי  בכל  דירתיים  מחסנים  בניית  תתאפשר 
ז( הוראות  זו כדי להכשיר בניה שנבנתה שלא כדין;  בתכנית 
תכנית זו לא יחולו על המגרשים שבתחום תכנית תמא/23/א 

על כל שינוייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5805, התשס"ח, עמ' 3064.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
מעוניין  וכל  גבעתיים,   ,2 שינקין  רח'  גבעתיים,  ולבניה  לתכנון 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מושיק גולדשטיין 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בניין עיר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הרצליה  ולבניה 
הר/מק/2203",  מס'  עיר  בניין  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
כפיפות  הר/2000א,  הר/1656,  הר/253/א,  לתכניות  שינוי 

לתכניות הר/2000/מ, הר/2000/ב, הר/1635/א, הר/מק/1635/ב, 
הר/מק/2000/מע, הר/מק/2000/מב.

משה  רח'  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
- גוש 6545, ח"ח 2, 18.

הפאה  לאורך  חדשה  דרך  רצועת  יצירת  התכנית:  מטרת 
עירוני  ביוב  קו  הכללת  לצורך  מגורים  מגרש  של  הצפונית 
ושימור עצים בתחומה, על חשבון דרך הגישה הקיימת מדרום 

למגרש.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 בלא הסכמת הבעלים; ב( צמצום רוחב הדרך הקיימת מ–11 מ' 
ל–8 מ' ויצירת דרך לתשתית ציבורית ברוחב 3 מ' בגבול הצפוני 
לשימור  עצים  שורת  עירוני,  ביוב  קו  הכוללת:  התכנית  של 
והמאפשרת הסדרה של מעבר ניקוז ושביל להולכי רגל בתחומה; 
ג( הסטת קווי הבניין הקיימים לחזית הקדמית והעורפית בכ–3 
מ' דרומה, ויצירת שני מגרשי מגורים זהים בגודלם למגרשים 

הקיימים וכמו כן דומים בתצורתם הגאומטרית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית 
רח'   ,13 חדר  עיר,  תכנון  מחלקת  הרצליה,  ולבניה  לתכנון 
בשעות  ה',  ג',  בימים  קהל:  קבלת  שעות  הרצליה,   ,22  סוקולוב 
עצמו  את  הרואה  כל   .18.00-16.00 בשעות  ב',  ביום   ,12.00-8.30
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת 

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.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

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  הרצליה  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז   ולבניה 

הר/מק/17/2187", שינוי לתכניות 1844, 253/א.

דרך  רח'  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ירושלים פינת רח' הר סיני - גוש 6577, ח"ח 53.

התכנון  במרחב  התנועה  מערך  הסדרת  התכנית:  מטרת 
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.

משטח  הקרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאושר  בתוואי  דרך  הרחבת  ב(  לדרך;  לשטח  פתוח  ציבורי 

בתכנית בת תוקף.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית 
רח'   ,17 חדר  עיר,  תכנון  מחלקת  הרצליה,  ולבניה  לתכנון 
בשעות  ה',  ג',  בימים  קהל:  קבלת  שעות  הרצליה,   ,22  סוקולוב 
עצמו  את  הרואה  כל   .18.00-16.00 בשעות  ב',  ביום   ,12.00-9.00
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת 

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.
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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 
מחוז תל אביב מופקדת "תכנית מפורטת מס' הר/מק/44/2187", 

שינוי לתכניות 1941, 253/א, כפיפות לתכנית 1936/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' בן ציון 
מיכאלי - גוש 6523, ח"ח 43, 44.

התכנון  במרחב  התנועה  מערך  הסדרת  התכנית:  מטרת 
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.

משטח  הקרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית  מאושר  בתוואי  דרך  הרחבת  ב(  לדרך;  פתוח  ציבורי 

בת תוקף.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, מחלקת תכנון עיר, חדר 17, 
רח' סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים ג', ה', בשעות 
12.00-9.00, ביום ב', בשעות 18.00-16.00. כל 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 

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.

מרחב תכנון מקומי הרצליה

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

מס' הר/מק/2190", שינוי לתכנית הר/1656.

חתם  רח'  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 885 חלקה   ,6546 גוש   - מוילנא  הגאון  רח'  עם  בצומת  סופר 

בשלמותה, ח"ח 332, 451, 463, 465, 884.

מטרת התכנית: שימור עץ ברח' חת"ם סופר, על ידי הרחבת 
דרך.

בתוואי המאושר  דרך  א( הרחבת  הוראות התכנית:  עיקרי 
בתכנית בת תוקף; ב( שינוי ייעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור 
או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  ג(  לדרך;  לשטח 
עיצוב אדריכלי כולל הוראות בדבר שימור עץ; ד( הוראות בדבר 

הריסת חלקי מבנה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.11.2010 ובילקוט הפרסומים 6161, התשע"א, עמ' 1123.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  הרצליה.   ,22 סוקולוב  רח'  הרצליה,  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח' בגין 125, 
תל אביב, טל' 03-7632585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעל גרמן 	
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חולון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' ח-מק/400ו", 
שינוי לתכניות ח-1, ח/8/1, ח/15/1, ח-400, ח-400א, ח-מק/
400ב, ח-מק/400ג, ח-מק/400ד, ח-מק/400ה, ח-146א, ח/23/1, 
תמא34/ב/4,  תמא34,  תמא1/38/א,  תמא38,  לתכניות  כפיפות 

תמא23/א, תמא2/4.

מפרץ  רח'  חולון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,33-31  ,22-20 חלקות   ,6736 גוש   - שרת  משה  ושד'   שלמה 
39-37, 56-49, 80-70 בשלמותן, ח"ח 19, 30, 36, 48, 57, 58, 68, 69, 
81, 90, 101-99, 103, 123; גוש 6737, חלקות 421, 423 בשלמותן, 
 ;5 ח"ח   ,6763 גוש   ;286 ח"ח   ,6755 גוש   ;419  ,49-47  ,6  ח"ח 
גוש 6764, ח"ח 1; גוש 7342, ח"ח 107; גבולות התכנית: ממזרח 
- שד' ירושלים, מצפון - רח' מפרץ שלמה, ממערב - שד' משה 

שרת, מדרום - שטח לתכנון בעתיד.

מטרת התכנית: התכנית נועדה להרחיב את שטח המגרש 
למבנים ומוסדות ציבור בפארק פרס כדי לאפשר את הרחבתו 
וחלוקה בהסכמת  ידי איחוד  זאת על  של מוזאון הילדים. כל 
כל בעלי המגרשים במטרה להגדיל את השטח שייעודו מבנים 
שטח  שייעודו  שטח  של  בהתאמה  והקטנה  ציבור,  ומוסדות 

פרטי פתוח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה חולון, בניין העירייה, רח' ויצמן 58, קומה 9, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5027485
 ,125 בגין  מנחם  רח'  אביב,  תל  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

תל-אביב–יפו 67012, טל' 03-7632586.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי ששון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חולון  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
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 מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/1826טו", תוספת קומה   )1(
כפיפות  חפ/1826,  לתכנית  שינוי   ,15 ברח' מעלה השחרור 
לתכניות חפ/229י, חפ/229י/1, חפ/מק/229י/2, חפ/1400שש, 
חפ/מק/ חפ/מק/1400גב,  חפ/מק/1400יב/1,  חפ/1400יב, 

1400יב/4, חפ/מק/פמ, חפ/מק/1400 תט, תמא38.
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ואדי  שכ'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
סאליב, רח' מעלה השחרור 15 - גוש 10841, חלקה 34.

ידי  על  הבניין  מעטפת  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
תוספת קומה כדי לאפשר ניצול זכויות הבניה המאושרות, 
מיוחד  ועסקים  מגורים  מאזור  ייעוד  א( התאמת  ידי:  על 
לשימור ושיפוץ, לפי חפ/1826 לייעוד אזור מגורים ומסחר 
בדבר  חפ/1826  התכנית  הוראות  שינוי  ב(  מבא"ת;  לפי 
ושינוי מפלס מרבי  בינוי אדריכלי בעניין מעטפת הבניין 
מותר; ג( תוספת שטחי בניה במסגרת ההקלה המותרת, וכן 

תוספת קומה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/1991א", בית המילואים,   )2(
רח' יפה נוף, שינוי הוראות בניה, שינוי לתכנית חפ/1991.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רח' יפה נוף 34   
ושד' הנשיא 45, הקרקע הכלולה בתכנית זו נמצאת בקרבה 
למרכז הכרמל במגרש עם חזית לרח' יפה נוף וחזית לשד' 
 ,11683 גוש   ;33  ,31 ח"ח   ,34 חלקה   ,11686 גוש   -  הנשיא 

ח"ח 30.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בניה, תוספת שימוש מסחרי   
בבניין החדש.

למרפסות  אפשרות  מתן  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
החדש;  המבנה  של  ואחורית  קדמית  בחזית   זיזיות 
הבניין  של  הקרקע  בקומת  למסחר  שימוש  תוספת  ב( 
מחזית  נסיגה  עם  החדש  בבניין  קומה  תוספת  ג(  החדש; 
לאכסדרה  שינוי שטח שירות  ד(  וצדית;  קדמית, אחורית 
בלא  אחר  שירות  שטח  חשבון  על  בלבד  לשימור  בבניין 

שינוי בסך כל שטחי השירות.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
המחלקה  במשרדי  בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים.  הפרסומים 
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 קרית אתא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קרית אתא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שינוי  כ/מק/492",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז 

לתכנית כ/222.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עיריית קרית אתא - 
גוש 11018, חלקה 26 בשלמותה, ח"ח 35-33.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' מיח"ד מ–20 יח"ד 
ל–27 יח"ד; ב( הגדלת מס' קומות מ–5 קומות ל–7 קומות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
www. ,04-8478420 ,7 ולבניה קרית אתא, כיכר העירייה לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .kiryat-ata.org.il
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, משרד הפנים, רח' פלי"ם 15, 

חיפה, טל' 04-8633432.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעקב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית אתא  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

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

מכ/מק/298/ו", שינוי לתכנית מכ/201, מכ/298.

רח'  הכרמל,  טירת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
החרוב - גוש 10688, חלקות 80, 104-102 בשלמותן, ח"ח 1.

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
השלושה  במקום  בניה  מגרשי  שני  ויצירת  הבניה  מגרשי 
המאושרים; ב( שינוי מיקום שביל הולכי רגל בלא שינוי בשטחו; 
ג( הגדלת מס' הקומות המותר מ–4 קומות ל–5 קומות; ד( ביטול 
סעיפים 17)1, 3( במכ/298 הנוגעים לצורת הבינוי: חיוב במבנה 
 מדורג; ה( ביטול דרישה בסעיף 7.4 במכ/298 לתקרה בשיפוע; 
ו( תוספת מרפסת זיזית בקומה רביעית לקו בניין קדמי בשיעור 

40% כהקלה.

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 
הנביאים,  מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  ההעתק   .04-8676296 טל'  חיפה, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15ב, 

חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
ליאת פלד  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  
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מרחב תכנון מקומי שומרון

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  שומרון  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' ש/מק/1436", שינוי 

לתכניות ש/23/א, ש/938.

רותם  רח'  בנימינה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
- גוש 10151, ח"ח 18.

קיימת  לבניה  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוצעת.

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  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

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

שעליהן היא מסתמכת
יוסף יהודה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' הר/מק/6/367/לז".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח' אלוף   
הנצחון 15 - גוש 6566, חלקה 155.

קבועה  שהיתה  החלוקה  ביטול  א(  התכנית:  מטרת   
בתכנית הראשית; ב( קביעת גודל מגרש מינימלי, כלהלן: 
יח"ד,  ל–1  מ"ר  ו–607  יח"ד  ל–2  מ"ר  מ–911   155/1  חלקה 
ל–1,518 למ"ר ל–3 יח"ד בתכנית זו; ג( שינוי קו בניין צדי 

לבניה קיימת ולבניה חדשה כמופיע בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית: א( מגרשים 155/1 ו–155/2 יאוחדו   
החדש,  המגרש  בשטח  ב(  בתשריט;  כמצוין  אחד  למגרש 
בשני  הכל  סך  יח"ד   3 הקמת  תותר   155 הארעי  שמספרו 
ויחידה  )דו–משפחתי(  צמודות  יחידות   2 נפרדים:  מבנים 
יישארו  הבניה  וזכויות  ההוראות  שאר  ג(  בודדת;  אחת 
בהתאם להוראות תכנית הר/6/367; ד( קו בניין צדי צפוני  

יהיה 0 או 4 מ' לחלקה 154 בהסכמת שכן.

"תכנית מפורטת מס' הר/מק/17/600/א/31", שינוי לתכניות   )2(
הר/1/302, הר/2/302, הר/3/302, הר/במ/600.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, שכ' גיל   
עמל, רח' המעגל 30 - גוש 6653, חלקה 214.

מטרת התכנית: א( תוספת יחידת דיור למגרש בצד הדרומי   
של  הדרומי  בצד  עיקרי  שטח  תוספת  ב(  החלקה;  של 
החלקה; ג( שינוי קו בניין אחורי מ–8 מ' ל–5 מ'; ד( שינוי קו 

בניין לדרך מס' 40 מ–100 מ' ל–53 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידת דיור למגרש בצד   
 הדרומי של החלקה; ב( תוספת 6% שטח עיקרי בהקלה; 
ג( קביעת הוראות וזכויות בניה; ד( קביעת הוראות לזכות 
מ'  מ–8  אחורי  בניין  קו  שינוי  ה(  אחורית;  ליח"ד  מעבר 

ל–5 מ'.

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

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
דואני,  שד'  מסחרי,  מרכז  ערים,  מבואות  יב/מק/3/12/129", 

שינוי בקו בניין.

דואני  שד'  יבנה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,120  ,43 ח"ח   ,3511 גוש   - ממערב  החייל  גיבורי  ורח'  מצפון 

.143 ,138

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין צדי לכיוון מערב וכן ניוד 
אחוזי  תוספת  בלא  והגדלת תכסית  הקומות  בין  בניה  זכויות 

בניה; ב( הקטנת קו בניין קדמי.

צדי-מערבי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קדמי  בניין  קו  הקטנת  ב(  המותרים;  מ'   4 במקום  מ'  ל–0.0 
לכיוון שד' דואני מ–5 מ' המותרים ל–4 מ' לפי הקיים; ג( ניוד 
זכויות בניה - 10% שטח עיקרי מקומה ב' לקומת הקרקע בלא 
 6%  - בניה  זכויות  ניוד  ד(  המותרים;  הבניה  באחוזי  שינוי 
ו–ב', בסך 3% לקומה;  א'   שטחי שירות מקומת קרקע לקומות 

ה( הגדלת תכסית מותרת מ–50% ל–60%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.10.2010 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע"א.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ובמשרדי   ,08-9433383 טל'  יבנה,   ,3 דואני  שד'  יבנה,  ולבניה 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, 
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רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צבי גוב ארי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יבנה  

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

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

ולבניה מודיעין מופקדות תכניות אלה:

מיתאר  לתכניות  שינוי  מד/מק/27/5א",  מס'  "תכנית   )1(
מקומיות מד/1/5, גז/מד/במ/5.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,7/3 החולה  עמק  רח'  ספדי(,  )אתר  הנחלים,  שכ'  רעות, 
קואורדינטות: ציר X: 202.300, ציר Y: 644.525; גוש 5691, 

ח"ח 125.

הושלמה  שבנייתה  קיימת  יח"ד  הרחבת  התכנית:  מטרת   
לפני למעלה מ–10 שנים.

קרקע  צמודת  יח"ד  הרחבת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
5.80( ב–18 מ"ר שטח עיקרי, סך הכל   + )מפלס  ב'  בקומה 
שטח הדירה לאחר הרחבתה כ–120 מ"ר; ב( הוראות בינוי 

ועיצוב אדריכלי בעבור תוספת הבניה.

"תכנית מס' מד/מק/123/177", שינוי לתכניות מיתאר מקומיות   )2(
מס' מר/מק/74/177, מר/15/177, גז/מד/במ/4/177.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רעות, בין הרחובות שד' עומרים, שד' אורנים ורח' הדרים 
 ,201.800 :X מתחם מרכז מסחרי רעות(, קואורדינטות: ציר(
קואורדינטות: ציר Y: 643.750; גוש 5296, חלקות 246, 247 

בשלמותן, ח"ח 208.

מטרת התכנית: הרחבת מרכז מסחרי קיים.  

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בייעוד מסחר, שפ"פ ומבני ציבור; ב( הגדלת שטח למבנים 
מ"ר;  בכ–20  פתוח  פרטי  שטח  חשבון  על  ציבור   ומוסדות 
המגרשים; תצורת  משינוי  כמתחייב  בניין  קווי  שינוי   ג( 

ד( קביעת הוראות והנחיות בינוי ופיתוח.

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 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
מודיעין,   ,1 ת"ד  מודיעין,  ולבניה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
בשעות  ד',  א',  בימים  קהל:  קבלת  שעות   .08-9726052  טל' 
למפורסם  בהתאם  )או   17.00-13.30 ב'  וביום   ,12.00-8.30
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  העירייה(.  באתר 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 

.08-9788444

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

שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

מס' נת/מק/554/ב/1", שינוי לתכניות נת/554/ב ונת/7/400.

הגביש,  רח'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אזור התעשיה ספיר - גוש 7940, ח"ח 21, 22, 115, מגרש 1005 

בשלמותו מתכנית 554/ב.

עיקרי הוראות התכנית: 1. ניוד שטחי תעסוקה לשטחי מסחר. 
קביעת   .3 הקומות.  בכל  מסחר  שימוש  והתרת  זכויות  ניוד   .2
למרתפים  מהקומות  עיקריים  שטחים  ניוד   .4 בניה.  הוראות 
לשימוש אחסנה. 5. תוספת של 900 מ"ר שטחי שירות לביטחון 

ובטיחות בהתאם להנחיות רשות מוסמכת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.6.2010 ובילקוט הפרסומים 6126, התש"ע, עמ' 4484.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר ביטול תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
בדבר ביטול "תכנית מיתאר מקומית מס' נת/מק/6/556", שהודעה 
התשס"ח,   ,5837 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  הפקדתה   בדבר 
כן  כמו   ,27.6.2008 ביום  ובעיתונים   ,5.8.2008 ביום   ,4259 עמ' 

ההודעה פורסמה למתן תוקף בעיתונים ביום 24.4.2009.

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

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–15 יח"ד ל–16 יח"ד; 
ב( שינוי קו בניין.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה,   ,6 הצורן  רח'  נתניה,  ולבניה 
 ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רמלה 72430, טל' 08-9788409, 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 תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
פת/מק/83/1201",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות 21/1201, במ/14/2000, כפיפות לתכנית 2000.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' קרן 
קיימת לישראל 36, רח' זאב ברנדה 39 - גוש 6387, חלקה 138 

בשלמותה.

קומה  בניין, תוספת  בקווי  לשינוי  מטרת התכנית: תכנית 
ותוספת יח"ד במגרש בלי לשנות את סך השטחים העיקריים 

המותרים לפי תב"ע תקפה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית: 
3.6 מ' לכיוון דרום ל–4 קומות ראשונות במקום 4 מ'. 4 מ' לכיוון 
ו–4 מ'  5 לכיוון מזרח  4.5 מ' בקומה  מ'.   5 צפון ומערב במקום 
תוספת  ב(  ומזרח;  דרום  לכיוון   6 לקומה  מ'   4.5 דרום.  לכיוון 
יחידות  מס'  הגדלת  ג(  הגג;  על  חדר  במקום  חלקית   6 קומה 
הדיור מ–8 ל–10 יח"ד: הגדלת מס' יחידות הדיור בלא תוספת 

סך השטחים העיקריים המותרים לבניה.

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 פתח תקוה, בניין עיריית פתח תקוה, רח' העליה 
השניה 1, קומה 4, חדר 326, פתח תקוה, טל' 03-9052284. שעות 
קבלת קהל: בימים 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 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
יצחק אוחיון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
רצ/מק/15/196",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות רצ/5/196, רצ/6/196, רצ/מק/12/196.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שכ' נווה 
הדרים, רח' הקוקיה 30 - גוש 6287, חלקה 154 בשלמותה.

בניית  לצורך  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מרפסות מקורות.

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

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

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

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

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נחום גולדמן 8-6 - גוש 3927, חלקה 334 בשלמותה.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.9.2010 ובילקוט הפרסומים 6047, התשע"א, עמ' 1410.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/1/16/79",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/4/79, רצ/1/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון - גוש   
3934, ח"ח 39, 47.

מאושר  דרך  תוואי  הרחבת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
כמסומן בתשריט; ב( קביעת קווי בניין קדמי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.6.2000 ובילקוט הפרסומים 4896, התש"ס, עמ' 4058.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רחובות ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  רח/מק/88/1250",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז 
לתכנית רח/2000/א, כפיפות לתכניות רח/1250, רח/2000/ב/1, 

רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

כובשי  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
יוסף 4 - גוש 3701, חלקות 464, 465 בשלמותן.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים של 
החלקות 464, 465; ב( שינוי גודל מגרש מינימלי; ג( שינוי בקווי 

בניין.

 ,464 לחלקות  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
465 בהתאם למצב בשטח; ב( הקטנת קו בניין צדי לצד דרום 
מ–4 מ' ל–2.5 מ' ועד 3.64 מ' )משתנה( ; ג( הקטנת קו בניין צדי 
 לכיוון חלקה 465 מ–4 מ' ל–0.88 מ'; ד( הקטנת קו בניין אחורי 
מ"ר  מ–600  מינימלי  מגרש  בשטח  שינוי  ה(  מ';  ל–3.4  מ'  מ–6 
ל–550 מ"ר; ו( הגדלת שטחים עיקריים ב–6%, כך שיהיה ניתן 
קביעת  ז(  המותרים;   50% במקום  החלקה  משטח   56% לבנות 

זכויות והוראות לתא שטח 1.
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, טל' 08-9392293. העתק ההתנגדות 
 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 

רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר באישור 
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
רח/מק/1000/ב/3", תחנת דלק שלום עותמי, כפיפות לתכניות 
רח/תמא/2/4,  רח/מק/1000/ב/2,  רח/2000/ב/1,  רח/1000/ב, 

רח/תמא/4/18.

 ,3658 גוש   - רחובות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 81, 82 בשלמותן, ח"ח 79, 80; גבולות התכנית: שכ' מרמורק, 

רח' שלום עותמי, פינת שד' פנחס בן דוד.

מטרת התכנית: הקמת תחנת תדלוק בדרגה א' לפי תמא/18 
על כל תיקוניה.

א'(  )דרגה  דלק  תחנת  הקמת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהתאם לתמא18, תיקון מס' 2 ו–4, על ידי: א( קביעת התכליות 
והשימושים המותרים לתחנת התדלוק; ב( קביעת הוראות בניה; 
ושירותים;  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת   ג( 
ד( קביעת הנחיות סביבתיות; ה( הקלה בקו בניין לשטח לבניין 

ציבורי ל–72 מ' במקום 80 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2575.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, ובמשרדי הוועדה 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בניין ערים 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/1/260", שינוי לתכנית מס' זמ/260.

רח'  בתיה,  מזכרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוטשילד 47, 48, רח' ההדרים - גוש 3916, חלקה 4, ח"ח 3.

בצמוד  חדש  מבנה  תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ידי שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים  למבנה לשימור על 
בתכנית זמ/260 בין חלקות חדשות בתחום התכנית, בלא תוספת 
לצורך  בעלים  בהסכמת  שלא  וחלוקה  איחוד  ב(  בניה;  זכויות 
קביעת חלקות חדשות בתחום התכנית; ג( שינוי קווי בניין אשר 
נקבעו בתכנית קודמת; ד( שינוי הוראות בינוי בדבר גובה מבנים 
זכות  וקביעת  לשימור,  ומבנה  חדש  מבנה  בין  חיבור  חדשים, 
זכויות  מינימלי. שאר  מגרש  גודל  קביעת  ה(  רכב;  לכלי  מעבר 
בניה והוראות הבניה נשאר בלא שינוי בהתאם לתכניות זמ/260 

לנספחיה, זמ/1/800 לנספחיה, זמ/280 לנספחיה.

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 
את  ימציא  המתנגד   .mazkirut@wzmora.org.il לכתובת: 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

חמ/מק/20/566", שינוי לתכנית גז/566.

איירפורט-סיטי,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קרית שדה התעופה - גוש 6832 )חלק(, חלקות 113, 124, 133 

בשלמותן, ח"ח 115.

המותרים  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בתכנית מס' גז/566 בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 
בכל  לבניה  המותר  הכולל  שהשטח  ובתנאי  בתכנית  לבניה 
ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ–50%; ב( שינוי של הוראות לפי 

תכנית בדבר בינוי.

עיקרי הוראות התכנית: א( העברת זכויות בניה למרתפים 
ב( השימוש   ;11 גז/566 למגרש מס'  2 לפי תכנית  ממגרש מס' 
חדרי  מקלוט,  חניה,  לצורכי  גז/566  תכנית  לפי  הוא  במרתף 
ג( שינוי של הוראות לפי תכנית  ומיתקנים הנדסיים;  מכונות 

בינוי ותוספת קומת מרתף למגרש מס' 11.

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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ולבניה חבל מודיעין, רח' מודיעים 10, שהם, טל' 03-9722887.
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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 חבל מודיעין

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

חמ/מק/34/424", כפיפות לתכנית מס' משמ/58/גז.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב נחלים - גוש 
6813, חלקה 51 בשלמותה, ח"ח 52, 53.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בעלים; ב( האיחוד והחלוקה כוללים: החלפת שטחים בין שטח 
חקלאי - תאי שטח 662-660 לבין שטח חקלאי - תא שטח 663, 
בין שטח בית עלמין - תא שטח 980 לבין שטח בית עלמין - 
תא שטח 981, תא שטח 982 נשאר כפי שהוא, ובין שטח דרך 
מאושרת - תאי שטח 820, 821 לבין שטח דרך מוצעת - תאי 
שטח 830, 831, תא שטח 822 נשאר כפי שהוא בלא כל שינוי 

בסך כל השטחים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6153, התשע"א, עמ' 831.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שהם,   ,10 מודיעים  רח'  מודיעין,  חבל  ולבניה  לתכנון 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-9722887

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שמעון סוסן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

מס' חש/מק/37/12", שינוי לתכנית חש/במ/104.

גוש  ומקומם: מושב בצרה -  השטחים הכלולים בתכנית 
7659, חלקה 111; שטח התכנית: 501 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי להקמת 
בריכת שחייה פרטית בתחום התכנית; ב( הבטחת תנאי בריאות 
השחייה  לבריכת  תפעול  הוראות  קביעת  ג(  סביבה;  ואיכות 
בתנאי  עמידה  וכן  סביבתיות  הפרעות  למנוע  כדי  הפרטית 

תברואה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6103, התשע"א.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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 
ממ/מק/1/1556",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות ממ/825, ממ/3/351א, ממ/1002, ממ/1002א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, הרחובות 
האופן וקרן היסוד )מתחם צפוני(, רח' הרב קוק, בית ספר אגו"י 
)מתחם דרומי( - גוש 3831 ח"ח 44, 47, 89, 99-97; גוש 4244, 

ח"ח 12; גוש 4245, ח"ח 13.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים ובלא 
שינוי בשטח הכולל בכל ייעודי הקרקע.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוח  ציבורי  שטח  ציבור,  למבני  שטח  ייעודים,  של  הבעלים 
ודרך בלא שינוי שטחים בכל ייעוד קרקע, לצורך יצירת מגרש 

להקמת מרכז הנוער.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים א', ג', ה', בשעות: 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   12.00-8.00
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 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 תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  ק/מק/6/3414",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית ק/3414, כפיפות לתכנית תמא2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם, קואורדינטה 
X 195.875, קואורדינטה Y 668.350; גוש 8865, חלקה 25 בשלמותה, 

ח"ח 1, 11, 26, 32; גוש 8866, ח"ח 17, 19, 20, 41, 42.

מטרת התכנית: שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בלא 
שינוי בסך כל השטח הכולל המותר לבניה.

מסחרי  לייעוד  שטח  העברת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כל  בסך  שינוי  בלא   ,7 למגרש   2 ממגרש  מ"ר   640 של  בהיקף 

שטח המסחר המותר לבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
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ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  פרסומים  בין  המאוחרת 
קאסם,  כפר   ,10 קאסם  אלכרים  ע'  רח'  קסם,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9370241 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.
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 ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
מפורטת מס' ק/מק/3536", שפורסמה בילקוט הפרסומים 6167, 
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   ,1349 עמ'  התשע"א, 
והבניה, התשכ"ה-1965, מופקדת במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה קסם "תכנית מפורטת מס' ק/מק/3536", תוספת 
כפיפות  ק/1/3000,  לתכנית  שינוי  בניין,  בקווי  ושינוי  יח"ד   2

לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 196.975, קואורדינטה Y 669.325; גוש 8864, ח"ח 5, 

80; מגרש 5/6 לפי תכנית ק/1/3000.

יח"ד,   2 תוספת  ב(  בניין;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
סך הכל 9 יח"ד בלא שינוי בשטחי הבניה המותרים; ג( קביעת 

מבנה להריסה; ד( קביעת הוראות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  פרסומים  בין  המאוחרת 
קאסם,  כפר   ,10 קאסם  אלכרים  ע'  רח'  קסם,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9370241 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.
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 ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
מפורטת מס ק/מק/5/3414", שפורסמה בעיתונים ביום 11.6.2010 
ובילקוט הפרסומים 6112, התשע"א, עמ' 4015, כפיפות לתכנית 

ק/3414.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם, קואורדינטה 
 ;41  ,26  ,20 ח"ח   ,8865 גוש   ;195.875  Y קואורדינטה   ,668.350  X 

מגרש 7 בשלמותו.

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

הבניה  זכויות  בתמהיל  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בשטח  שינוי  בלא  שירות  ושטחי  מסחר  לוגיסטיים,  לשימושים 

הכולל; ב( שינוי בקווי הבניה המותרים לחדרי שומר ובקרה וחדרי 
חשמל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה קסם, רח' ע' אלכרים קאסם 10, כפר קאסם, טל' 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים   ,03-9370241

לקהל.

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:

לתכניות  שינוי  ק/מק/3523",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ממ/17/658, ממ/885, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'לג'וליה, קואורדינטה   
X 195.660, קואורדינטה Y 673.590; גוש 7508, ח"ח 1; מגרש 8 

לפי תכנית ממ/17/658.

מטרת התכנית: אישור מצב קיים והוספת שימוש 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.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6112, התש"ע, עמ' 4015.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/3525", שינוי לתכניות ק/1014,   )2(
ק/מק/1/1014, מבוסס על תמא2/4.

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

לפי תכנית ק/1014.

מטרת התכנית: הגדלת תכסית בניה ושינוי בקווי בניה.  

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

בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.5.2010 ובילקוט הפרסומים 6112, התש"ע, עמ' 4015.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/3533", שינוי לתכנית ק/1/3000,   )3(
כפיפות לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,8879 גוש   ;668.825  Y קואורדינטה   ,198.350  X קואורדינטה 

ח"ח 82; מגרשים 23-21 לפי תכנית ק/1/3000.

בניין  בקו  ושינוי  בהסכמה  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת   
הקבוע בתכנית.

למבנים  בניין  קווי  אישור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
וחלוקה  איחוד  ב(  הקיים;  למצב  בהתאם  הקיימים 
ד( העברת  ל–46%;  שינוי התכסית  ג(  בהסכמת הבעלים; 

זכויות בניה; ה( קביעת הוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.9.2010 ובילקוט הפרסומים 6146, התשע"א, עמ' 416.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
קאסם,  כפר   ,10 קאסם  אלכרים  ע'  רח'  קסם,  ולבניה   לתכנון 
טל' 03-9370241, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי שמחון 	
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה קסם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שורקות  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' בר/מק/5/26", שינוי 

לתכניות בר/26, בר/1/26, בר/מק/3/26.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני דרום - גוש 985, 
ח"ח 16-12, 36; גוש 986, ח"ח 19.

מטרת התכנית: א( שינוי גבולות מגרשים שייעודם אזור 
ובזכויות  בשטחם  שינוי  בלא  פתוח  פרטי  ושטח  משק  מבני 
הבניה שלהם; ב( שינוי קווי בניין לאזור מבני משק; ג( איחוד 

וחלוקת מגרשים בלא הסכמת הבעלים.

אזור  שייעודם  שטחים  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שינוי  בלא  עצמם,  לבין  בינם  פתוח  פרטי  ושטח  משק  למבני 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע ובלא שינוי בזכויות הבניה; 
הסכמת  בלא  מגרשים  וחלוקת  איחוד  ג(  בניין;  קווי  שינוי  ב( 

בעלים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 
60948, טל' 08-9412991, 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית 

הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
ציון רבי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' טה/מק/5/10484".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15006,   
ח"ח 19 בשלמותה.

מ';  ל–3  צדי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
הבניין  הוראות  כל  מ'.  ל–4  אחורי  בניין  קו  שינוי  ב( 
הקיימות בתכנית ג/10484 ממשיכות לחול; ג( שינוי קווי 

בניין במגרש שבו חלה התכנית.

"תכנית מפורטת מס' טה/מק/1/17201".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15759,   
ח"ח 9999, 17, 18, 94, 112, 113.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין באופן מקומי באזור   
המסחר, מקו בניין 5 מ' לקו בניין 0.8 מ' לפי התשריט; ב( שינוי 

בקווי בניין הקבועים בתכנית לצורך הרחבת שטח בינוי.

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.
אליהו זיגדון 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה טבריה  

מרחב תכנון מקומי נהריה

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  נהריה  ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/99", שינוי 

לתכניות ג/10715, ג/במ/103.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18175, 
ח"ח 9.

יחידות דיור,   22 מטרת התכנית: הקמת בניין מגורים עם 
בתוספת לבניין בנוי בשטח המגרש בעל 10 יח"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 נהריה, שד' הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז הצפון, קרית הממשלה, 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.
אורן סודאי  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נהריה  
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מרחב תכנון מקומי נצרת

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1142", שינוי לתכנית   )1(
ג/3417.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16577,   
ח"ח 7.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי הבניין לפי הקיים;   
ב( שינוי בכיסוי קרקע לפי הקיים.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1148", שינוי לתכנית   )2(
ג/במ/202.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16533,   
חלקות 45, 51, ח"ח 69, 74, 76.

דרך  בין  ייעוד  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קיימת לייעוד מגורים ומסחר כדי להסדיר מקומות חניה                 

בשטח הפרטי; ב( התאמת קווי הבניין בהתאם לשינוי.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1165", שינוי לתכניות   )3(
ג/12002, נצ/מק/1064.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16561,   
ח"ח 6.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי חלוקת שטחי הבניה תוך   
הגדלת שטח למשרדים והקטנת שטח למגורים; ב( שינוי 

בגובה בניין, שינוי קו בניין למרפסות.

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 נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

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 נצרת

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

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

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16580,   
ח"ח 16, 18; גוש 16581, ח"ח 1, 8, 9, 11, 26, 36; גוש 16582, 

ח"ח 28, 38-31, 44-42.

מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הגדלת שטח ציבורי המיועד לדרך, שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.4.2010 ובילקוט הפרסומים 6096, התש"ע.

ג/12868,  לתכניות  שינוי  נצ/מק/1126",  מס  "תכנית   )2(
גנ/15354, ג/10701.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16578,   
ח"ח 11.

אדום  קו  לפי  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מקווקו בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
12.2.2010 ובילקוט הפרסומים 6071, התש"ע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, וכן 
ולבניה מחוז הצפון, קרית  במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית  נצרת  הממשלה, 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

עלי סלאם  
                                      יושב ראש ועדת המשנה המקומית

לתכנון ולבניה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' עפ/מק/8/206", צפון-מערבית, שינוי   )1(
לתכניות ג/במ/206, עפ/מק/גבמ/2/206.

הרחובות  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
בשלמותן,   76  ,74-64 חלקות   ,16740 גוש   - ותדהר  חרוב 

ח"ח 75, 85; גוש 16741, חלקה 118 בשלמותה.

מגרשים;  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
כל  הכולל של  לשנות את השטח  בלי  חילופי שטחים  ב( 

ייעוד קרקע בתחום תכנית מאושרת.

ושירותי  תדלוק  עפ/מק/3/12567",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
כפיפות  ג/12567,  ג/302,  לתכניות  שינוי  עפולה,  דרך 

לתכנית ג/7346.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש 16670,   
חלקה 73 בשלמותה, ח"ח 26, 27, 72.

ייעוד מגרש לשירותי  עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת   
הבניה  אחוזי  הגדרת  ב(  ב';  דרגה  תדלוק  ותחנת  דרך 
קביעת התכליות המותרות בשטח התכנית  ג(  המותרים; 

כמסומן בתשריט.

"תכנית מפורטת מס' עפ/מק/7/7748", נאות יהושע, שינוי   )3(
לתכנית ג/7748.

יהושע  רח'  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חנקין - גוש 16659, חלקות 42, 76, 77 בשלמותן

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי קווי   
בניין; ג( שינוי הוראות התכנית בדבר בינוי.

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קצרין מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/קצ/3/12485", 

שינוי לתכנית מק/קצ/1/12485 בתוקף.

 ,201007 גוש   - קצרין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,219-200  ,304-301  ,88 )זמני(:  מגרשים  מ–8(  )חלק  בהסדר  חלקה 
רובע חן )רובע 10(; גוש 201008, חלקה בהסדר )חלק מ–8(, מגרשים 
)זמני(: 43, 46, 212-201 רובע חן )רובע 10(; מגרשים 523-501 לפי 

תכנית מק/קצ/1/12485 בתוקף.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר חלוקת 
שטחי הבניה המאושרים ליחידות המגורים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .04-6969664 טל'  קצרין,  איתן,  מרכז  קצרין,  ולבניה 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
שמואל בר לב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קצרין  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

ג/בכ47/09/11244".

 ,19125 גוש   - נחף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 25, 26, 40-37, 49-42, 70.

מ'  מ–13   208 מס'  דרך  הרחבת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–16 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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
בית  בקעת  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9027501 טל'  הכרם, 
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה   למשרדי 

ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אבי בן–גיגי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי בקעת גבעות אלונים

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

גא/מק/68/10", שינוי לתכנית ג/7676.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17568, 
ח"ח 47.

מטרת התכנית: הסדרת קווי בניין במנדא.

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 
 .04-9502021 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 תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גא/
מק/41/08", חלוקה בהסכמה, שפרעם, שינוי לתכנית ג/10567.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10265, 
חלקה 26 בשלמותה.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל 
תחום התכנית.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.8.2010 ובילקוט הפרסומים 6134, התש"ע, עמ' 4690.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
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 בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

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

הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/גמ/388/2406".

)בוסתן  מצר  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
אל–מרג'( - גוש 22503 )מוסדר(, ח"ח 9, 32.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בניין בהתאם לתכנית 
מיתאר המופקדת מס' ג/15880, ומתן הקלה בדבר תוספת גובה 

מבנה.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הגליל  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
קווי  רב   המזרחי, מגדל השעון, ת"ד 515, כפר תבור 15241, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6772333
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 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 העליון

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  העליון  הגליל  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק/138", 

שינוי לתכנית ג/9489, תואמת לתכנית ג/12998.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יובל - גוש 13237, 
חלקה 48 בשלמותה; מגרש 48 בשלמותו מתכנית ג/9489.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית 
מפורטת ג/9489.

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'  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.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

גת/מק/4/9481", שינוי לתכנית ג/9481.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הגליל התחתון - גוש 
17316, ח"ח 43, 77; גוש 17317, ח"ח 15, 85; גוש 17334, ח"ח 28; 

מגרש 2009 בשלמותו.

מטרת התכנית: א( מתן אפשרות לבניית בריכת שחייה על 
ידי הקטנת קו בניין אחורי; ב( שינוי בקו בניין הקבוע 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 לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
.04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל   ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
לתכניות  שינוי  זיתים,  כפר  גבולות  הסדרת  גת/מק/2/4477", 
ג/8034,  לתכניות  תואם  גבמ75,  ג/4477,  ג/12197,  ג/11628, 

ג/9331, תמא8, 35, תממ2/9.

גוש   - זיתים  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17317, חלקות 4, 9, 42, 60, 61, 67, 74-72, 77, 78, 82 בשלמותן, 
 ;88-85  ,81-79  ,76  ,75  ,71-68  ,66-62  ,59-54  ,11  ח"ח 
ח"ח  בשלמותה,   42 חלקה   ,17326 גוש   ;72 ח"ח   ,17318 גוש 
 ,79  ,78  ,76-73  ,71-26 חלקות   ,17327 גוש   ;90  ,43  ,41-38 
 88-84 בשלמותן, ח"ח 7-5, 9, 12, 13, 18, 19, 25-23, 72, 81, 83; 
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גוש 17328, חלקות 3, 6, 52, 61, 75-64, 100-77, 102, 107, 108, 
 ,31  ,24  ,22  ,19  ,18  ,7  ,4  ,2 113-111, 115, 116 בשלמותן, ח"ח 
 ,117 ,114 ,110 ,109 ,106-104 ,101 ,76 ,63 ,62 ,60-57 ,53 ,51 ,50
118, 126; גוש 17329, ח"ח 43, 44, 130; גוש 17330, חלקות 20, 
 ,15-2 17332, ח"ח  גוש   ;23  ,22  ,19  ,18 83 בשלמותן, ח"ח   ,21
66, 77; גוש 17333, חלקות 1, 2, 7-4, 9, 32-22, 33, 34, 47, 50, 
54, 55, 77-62, 106-78, 131-125, 139-134, 143-141 בשלמותן, 
 ,116-107  ,61-56  ,53-51  ,49  ,48  ,46  ,45  ,21-10  ,8  ,3  ח"ח 

124-122, 132, 133, 140; גוש 17334, ח"ח 1.

גבולות  והסדרת  וחלוקה  א( איחוד  עיקרי הוראות התכנית: 
בתוך  הקיימים  למבנים  בניין  קווי  שינוי  ב(  בהסכמה;  הנחלות 
 שטח המגורים והשטח החקלאי, ביום אישור התכנית כפי שהם; 

ג( הסדרה וקביעת גבולות סופיים לצורכי תצ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 961.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד"נ גליל תחתון, טל' 6628210-
04, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי דותן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  ולבניה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
חא/מק/21/2009",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

בהתאם לתכנית ג/5135.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיב השיירה - גוש 
בשלמותו   38 מגרש   ;29 ח"ח  בשלמותן,   21  ,18 חלקות   ,19945

מתכנית ג/5135.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה בנחלה 38.

הנחלה  בתחום  קרקע  ייעודי  החלפת  התכנית:  מטרת 
משטח שייעודו מגורים לשטח חקלאי למגורים בשטחים זהים, 
בלא שינוי בסך כל שטחי ייעודי הקרקע בשטח התכנית ובלא 

כל שינוי בהוראות תכניות תקפות בשטח התכנית.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
מערבי,  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9879610 טל' 
עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 04-6508503.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהודה שביט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/05/7801",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/7801.

גוש   - גדעון  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
16771, חלקות 11, 21 בשלמותן, ח"ח 23.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.  

לתכנית  שינוי  מק/יז/01/17049",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/17049.

גוש   - שערים  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
11249, חלקות 27, 28 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: החלפת שטחים בנחלה בין שטח   
חקלאי למגורים, בלא שינוי בסך כל השטחים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  הרואה את  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 להגיש התנגדות בתוך 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
יומצא למשרדי  04-6520038. העתק ההתנגדות  טל'  יזרעאל, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

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/22/6874", שינוי לתכנית ג/6874.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה - גוש 10345, 
ח"ח 41; גוש 10346, ח"ח 4.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.11.2010 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע"א, עמ' 1353.

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

פתוחים לקהל.

דוד בריל 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התשכ"ה-1965, 
מבוא העמקים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' 6/מע/מק/63/5249", שינוי 

לתכנית 6/ג/5249.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה - גוש 17529, 
ח"ח 6, 60.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין קדמי; ב( ניוד 
אחוזי בניה בקומה בלא שינוי בסך כל אחוזי בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
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' 3/מע/מק/40/7215", שינוי לתכנית 3/ג/7215.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט, שטח בנוי -   
גוש 17501, ח"ח 73, 87.

על  ציבור  למבני  שטח  הרחבת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
חשבון אזור מגורים ומסחר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.10.2010 ובילקוט הפרסומים 6161, התש"ע, עמ' 1140.

"תכנית מס' 4/מע/מק/51/9607", שינוי לתכניות 4/ג/12248,   )2(
4/ג/9607.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע - גוש 16875, ח"ח 49.  

הקיים  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ג(  ולמעבר;  פרטית  לחניה  הנאה  זיקת  התוויית  ב(  בשטח; 

הגדלת מס' יח"ד למגרש בלי להגדיל את הצפיפות לדונם.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.8.2010 ובילקוט הפרסומים 6146, התש"ע, עמ' 418.

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

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מג/מק-48/2009",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכניות ג/12290, ג/במ/244.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סמיע - גוש 19203, 
ח"ח 44; מגרש 206 בשלמותו.

בפועל  קיימת  בניה  הסדרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במגרש 206; ב( שינוי קו בניין הקבועים בתכנית; ג( שינוי של 
הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ד( הגדלת 

תכסית קרקע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  וכן כל הזכאי לכך  ידי התכנית,  על 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל' 04-9979659.העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

הצפון, קרית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכניות  כפיפות  ג/10298,  לתכנית  שינוי  מג/מק-51/2009", 

ג/4908, ג/9953.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צוריאל - גוש 19901, 
ח"ח 4, 19, 20.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.10.2010 ובילקוט הפרסומים 6153, התשע"א, עמ' 838.

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

פתוחים לקהל.

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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ולבניה מרום הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מה/מק/3/5064",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/5064.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב דלתון - גוש 
14038, ח"ח 10, 11; גוש 14036, ח"ח 33, 35.

שמאלי  צדי  בניין  קו  הקטנת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מינימלי  מרווח  הקטנת  ב(   ;0.63  ,0.17  ,1.71 מ',  ל–1.92  מ'  מ–3 

דרוש בין המבנים, במקום 6 מ' ל–2.10 מ'.

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 
 ,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  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

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  אופקים  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 23/מק/2073", שינוי 

לתכנית 82/102/03/23.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים - גוש 39557, 
חלקות 125, 126.

מטרת התכנית: החלפת שטחים המיועדים לשב"צ ולשצ"פ 
בקטע מתב"ע 82/102/03/23.

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'   ,80300 אופקים   ,38 הרצל  שד'  אופקים,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9928542
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 

84100, טל' 08-6263820.

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

שעליהן היא מסתמכת.

צביקה גרינגולד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אופקים  

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:

5/במ/198,  לתכניות  שינוי  5/מק/2523",  מס'  "תכנית   )1( 
5/מק/2379, 5/מק/2404.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
זאב, רח' חסידה 36 - גוש 38267, חלקה 123.

 ,22 מס'  למגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
חד–משפחתי בודד באזור מגורים א' )בנה ביתך(, על ידי: 
א( הגדלת תכסית קרקע מ–41% ל–45%; ב( שינוי הוראות 
נפרד  בלתי  חלק  במקום  נפרד  מחסן  לבניית  בינוי  בדבר 
מהבית; ג( שינויים בקווי בניין כולל קביעת קו בניין צדי 

0.0 לסגירת חצר משק.

"תכנית מס' 5/מק/2552", שינוי לתכנית 24/167/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' החורש   
8, 10, עמק שרה - גוש 38095 )בהסדר(.

מטרת התכנית: א( שינוי בהוראות תכנית למגרשים מס' 119   
ו–120 באזור תעשייה ומלאכה, על ידי: א( איחוד מגרשים 
אחד;  למגרש  ומלאכה  לתעשייה  המיועדים  ו–120   119 
ב( שינוי בקווי הבניין; ג( הגדלת שטח הבניה בקומת הקרקע 
א'  מקומה  בניה  זכויות  העברת  ידי  על  ל–70%  מ–60% 
לקומת קרקע במגרש; ד( שינוי הוראות בדבר בינוי על ידי 
קביעת קו בניין קדמי 0.0 לכיוון דרך מס' 18 בעבור קומת 

הקרקע בלבד.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
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 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
רוביק דנילוביץ' 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה דימונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
25/מק/1065",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 

שינוי לתכנית 31/101/02/25.

נאות  שכ'  דימונה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קטיף, רח' דוגית 3 - גוש 100326, ח"ח 1; מגרש 22 בשלמותו.
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מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין במגרש מגורים מס' 22, 
ברח' דוגית 3, שכ' נאות קטיף, לפי מצב בניה קיים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבניה 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מאיר כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה דימונה  

מרחב תכנון מקומי ירוחם

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  ירוחם  ולבניה 
26/מק/2/2010",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז 
לתכנית  כפיפות  26/מק/2/2008,  26/במ/202,  לתכניות  שינוי 

.122/02/26

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, שכ' נוף מדבר, 
רח' נחל ממשית מס' 2 - גוש 39646 )לא מוסדר(.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בדבר בינוי לצורך שינוי 
מיקום חניה אחת; ב( העברת זכויות בניה ממעל למפלס הכניסה 
הקובעת אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת בלא שינוי בסך 
כל השטח המותר לבניה במגרש; ג( הוספת יחידת אירוח מתחת 

למפלס הכניסה הקובעת.

במשרדי  תשלום  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לקהל.  פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  המקומית  הוועדה 
מעוניין  כל   .19.00-16.00 בשעות:  ג',  ביום  קהל:  קבלת  שעות 
 בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 ,1 ת"ד  בורנשטיין,  צבי  רח'  ירוחם,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
ירוחם, טל' 08-6598261, פקס' 08-6598265. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, 

רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263830.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מיכאל ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ירוחם  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

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

18/מק/2059", שינוי לתכניות 26/102/02/18, 20/102/02/18.

רח'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נחלת הר חב"ד 7, 11 - גוש 309, ח"ח 91.

וחלוקת מגרשים בלא  א( איחוד  עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בשטח הכולל של כל ייעודי הקרקע; ב( שינוי קווי בניין 

ושינוי של הוראות תכנית בדבר בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.3.2009 ובילקוט הפרסומים 6146, התשס"ט, עמ' 421.

לתכנון  המקומית  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,70900 מלאכי  קרית   ,1 ז'בוטינסקי  רח'  מלאכי,  קרית  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-8608704 טל' 
 ,84100 שבע  באר   ,4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז   ולבניה 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי רמת נגב

הודעה בדבר אישור תכנית על ידי הוועדה המקומית 
לפי סעיף 109 לחוק

שם התכנית: מלון שדה בוקר
התכנון  לחוק   109 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

20/מק/3026", שינוי לתכניות 20/מק/3010, 29/101/02/20.

שדה  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
לתכנית  בהתאם  ו–2   1 מגרשים:   ;1 ח"ח   ,39070 גוש   - בוקר 

.29/101/02/20

מגרשים  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
שינוי  ב(   ;1 מגרש  והקטנת   2 מגרש  הגדלת  ידי  על  ו–2,   1
למפלס  מתחת  קומה  הוספת  ידי  על  הבניה  בהנחיות 
הבניה;  זכויות  סך  את  לשנות  בלי  הקובעת   הכניסה 
מ' למגרש מס'  ל–1  מ'  3, מ–5  בניין מזרחי לכביש  קו  ג( שינוי 
)101(; ד( שינוי קו בניין למגרשים 101 ו–102 ומרחק בין חזיתות: 
קו בניין צפוני, דרומי ומזרחי למגרש 101 יהיה 3 מ', קו בניין 
מערבי למגרש 101 יהיה 1 מ', קו בניין למגרש 102 יהיה 3 מ', 
המרחק בין החזיתות יהיה 2 מ'. מהות השינוי נובעת מהקטנת 

מגרש 101 והגדלת מגרש 102.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 49750-01-11

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

ובעניין פירוק חברת הפועל גבעת נשר - כדורסל 1998 בע"מ.

והמבקש: ניר גרוטס, ע"י ב"כ עו"ד טלי רונן, מרח' הנביאים 20, 
חיפה, טל' 04-8672444.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2011, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

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

טלי רונן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 44385-01-11

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

ובעניין פירוק חברת ג'ודי מערכות בע"מ, ח"פ 51-381476-4.

ח"פ בע"מ,   )2004( אנרגיה  דלקל  הנושה   והמבקשת: 
51-359239-1, ע"י ב"כ עו"ד אושיק פינגרהוט, מרח' הלולב 25, ת"ד 

15287, נצרת עילית 17000, טל' 04-6456550, פקס' 04-6456552.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.4.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.4.2011.

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

אושיק פינגרהוט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 44477-01-11

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

בע"מ,  הירדן  בקעת  השלום  מובילי  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-175906-0, ממושב ברק 43 )אצל משפחת אלימלך שלום 

ואלכסנדרה(, מיקוד 19207,

שגיא,  רובין  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  עזאיזה  איהאב  והמבקש: 
מרח' הרב לוין 10, עפולה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.4.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.3.2011

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

רובין שגיא, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 12093-02-11

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

ובעניין פירוק חברת טרסט סוכנות לביטוח )1998( בע"מ, ח"פ 
51-264059-0, מרח' פאולוס השישי, ת"ד 306, נצרת 16000,

והמבקש: רוני קפלן, ת"ז 009424375, ע"י ב"כ עו"ד נפתלי נשר 
ו/או שלומית )רענן( נשר, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 

04-8677565, פקס' 04-8672990.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.4.2011, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.4.2011, בשעה 

.12.00

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

נפתלי נשר, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

איל - קרמינו בע"מ 
)ח"פ 51-402899-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 27.4.2011, בשעה 12.00, ברח' פייר מנדס פרנס 5, 
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               זקי סחליה, מפרק

טכנו ג'וב בע"מ 
)ח"פ 51-412932-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.4.2011, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יגיע 
כפיים 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל הרצברג, עו"ד, מפרק

בתי אבות "נאות אבי" נתיבות בע"מ 
)ח"פ 51-378211-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.4.2011, ברח' סמדר 14, סביון, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               רוני פלד, מפרק

ב.ר. אלאב הנדסה ובנין בע"מ 
)ח"פ 51-352877-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,28.4.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גדרה,   ,3 הערבה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אלכס רנסקי, מפרק

אורתו-דוק בע"מ 
)ח"פ 51-388608-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28.4.2011, בשעה 13.00, במשרד רו"ח משה 
4, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי  יהודה הנחתום  פרג, רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ד"ר אלקרנאוי נאסים, מפרק

טופוטי ישראל בע"מ 
)ח"פ 51-195557-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, ברח' יגאל אלון 
116, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין רוטנברג, מפרק

י.ת.י ברק בע"מ 
)ח"פ 51-271110-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לנדאו  עו"ד  במשרד   ,9.00 בשעה   ,8.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של  דוח  גן, לשם הגשת  2, רמת  גוריון  בן  רח'  יהודיין,   &
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד לנדאו, עו"ד, מפרק

ד"ר י. דנציגר, עו"ד - חברת עורכי דין 
)ח"פ 51-334318-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,16.00 בשעה   ,1.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מטרי, מאירי ושות', רח' מנחם בגין 7, קומה 24, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עידו לוין, עו"ד, מפרק
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בקסטר חברה לפיתוח )ישראל( בע"מ 
)ח"פ 51-183739-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2011, בשעה 9.00, ברח' דניאל פריש 3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר אמנון רפאל, מפרק

ז.מ.ד נאמנות בע"מ 
)ח"פ 51-240464-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2011, בשעה 10.00, ברח' דניאל פריש 3, 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירה בורנשטיין, עו"ד, מפרקת

גרפיקל הדפסות לייזר בע"מ
)ח"פ 51-444339-9(

)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 2.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר פפרברג, ת"ז 

000508200, מרח' יפו 97, קומה 7, 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.

אליעזר פפרברג, עו"ד, מפרק

גרפיקל הדפסות לייזר בע"מ
)ח"פ 51-444339-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בניין כלל,   ,97 יפו  12.00, ברח'  24.5.2011, בשעה  ביום  תתכנס 

קומה 7, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אליעזר פפרברג, עו"ד, מפרק

א.ר.ע.צ. בע"מ
)ח"פ 51-104137-8(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.3.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי שטרייט, ת"ז 

008528309, מרח' הקישון 14, רמת השרון, 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 שטרייט, מפרק

א.ר.ע.צ. בע"מ
)ח"פ 51-104137-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2011, בשעה 14.00, ברח' היצירה 6, ראש 
העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי שטרייט, מפרק

חדידה הסעות הקריה בע"מ
)ח"פ 51-177934-0(

)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 16.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  אברהם,  בן  שמעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

068155597, מרח' זית שמן 27/7, אפרת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון בן אברהם, מפרק
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חדידה הסעות הקריה בע"מ
)ח"פ 51-177934-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2011, בשעה 13.00, ברח' זית שמן 27/7, 
אפרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמעון בן אברהם, מפרק

מ.א. בקרה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-122763-9(

)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 2.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד אברון, ת"ז 054757653, 

מרח' הבונים 6, 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.

דוד אברון, מפרק

מ.א. בקרה וניהול בע"מ
)ח"פ 51-122763-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2011, בשעה 10.00, ברח' הבונים 6, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דוד אברון, מפרק

אנישפור בע"מ
)ח"פ 51-154387-8(

)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 1.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם יפה, ת"ז 823468, 

מרח' הרצל 110, 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.

אברהם יפה, מפרק

אמגיל הפקות ופרסומים בע"מ
)ח"פ 51-105203-7(

)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 6.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל שילה, ת"ז 58632589, 

מרח' המייסדים 55, גן יאשיה, 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.

גיל שילה, מפרק

ג.ג. פינוי אסבסט בע"מ
)ח"פ 51-400178-3(

)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 6.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית גלקין, ת"ז 55320345, 

מרח' הנאמנים 2, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עמית גלקין, מפרק

ליטב נדל"ן והשקעות 2001 בע"מ
)ח"פ 51-315177-9(

)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 
8.3.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ברלינר, ת"ז 

04496048, מרח' אלוף דוד 58, רמת גן, 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.

יעקב ברלינר, מפרק

ליטב פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-313990-7(

)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 
8.3.2011, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ברלינר, ת"ז 

04496048, מרח' אלוף דוד 58, 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.

יעקב ברלינר, מפרק

סוסתיאל שיווק בע"מ
)ח"פ 51-091759-4(

)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 8.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי סוסטיאל, ת"ז 7183361, 

מרח' ברוך הירש 30, בני ברק, 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.

עמי סוסטיאל, מפרק

שי בר אילן נסיעות וטיולים בע"מ
)ח"פ 51-176602-4(

)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 12.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון יוגב, ת"ז 3563285, 

מרח' בר כוכבא 89, דירה 1, 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.

שמעון יוגב, מפרק

עומקס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-369014-9(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  קרקו,  טוב  סימן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

030431951, מרח' דם המכבים 23, יבנה, 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.

סימן טוב קרקו, מפרק

גילון יעדסט ארגו 2004
)ח"פ 51-348517-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון קפלן, מרח' למרחב 2, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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.

אלון קפלן, מפרק

טוטל אימג פרודקשין בע"מ
)ח"פ 51-288404-0(

)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 22.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאור רון, ת"ז 023571029, 

משדרות נורדאו 101, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נאור רון, מפרק

ג.א. פז שירותים בע"מ
)ח"פ 51-449921-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  פריד,  טובה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 134, 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.

טובה פריד, עו"ד, מפרקת

ר.נ.ט.פ נכסים בע"מ
)ח"פ 51-385187-3(

)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 1.3.2011, התקבלה החלטה 
עו"ד מירב רחמני, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

חצור 5, בת ים, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מירב רחמני, עו"ד, מפרקת

טקיטריקס בע"מ
)ח"פ 51-404664-8(

)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 23.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה הרבסט, מרח' צה"ל 

3, בניין סולל בונה, חדר 108, אשקלון, למפרק החברה.

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

א.ע. המעיין מסחר בנגב בע"מ
)ח"פ 51-299392-4(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון בירון מרקוביץ, 

מרח' הנריאטה סולד 8ב, באר שבע, 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.

שרון בירון מרקוביץ, עו"ד, מפרק

איי.טי.פיתוח ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-377393-7(

)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 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרילוס גרוס סלין צינה, 
ירושלים,  3ב,  מאירות  פנים  מרח'   ,EG563759 בלגי  דרכון 

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.

מרילוס גרוס סלין צינה, מפרקת

יוסי את טינו זוארץ בניין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-1237372-5(

)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 8.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זוארס, ת"ז 00429282, 

מרח' אבני החושן 6/53, רמת גן, 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.

יוסף זוארס, מפרק

אלטרנטיב סינרג'י גרופ בע"מ
)ח"פ 51-422072-2(

)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 13.3.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  שטיינמץ,  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

55515324, מרח' מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב שטיינמץ, עו"ד, מפרק

ביזניס אנד דסיז'ן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-390894-7(

)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 4.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מ' בן שושן, ת"ז 
 ,71799 מודיעין   ,11439 רננים, מכבים, ת"ד  056515562, ממרכז 

למפרק החברה.

יעקב מ' בן שושן, עו"ד, מפרק

ביזניס אנד דסיז'ן אר אנד די בע"מ
)ח"פ 51-390895-4(

)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 4.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מ' בן שושן, ת"ז 
 ,71799 מודיעין   ,11439 ת"ד  מכבים,  רננים  ממרכז   ,056515562

למפרק החברה.

יעקב מ' בן שושן, עו"ד, מפרק

ק.י.ק.עלית שרותי ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-347089-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 26.5.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,7/55 החלוצים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    קארין קרוואני, מפרקת

צלמ אנוש בע"מ
)ח"פ 51-264508-6(

)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 1.3.2011, התקבלה החלטה 
ממעלה  דרור,  בן  אודי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צביה, משגב, 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.

אודי בן דרור, מפרק

לגעת במרום בע"מ
)ח"פ 51-377869-6(

)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 7.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  ביטון,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיים הרצוג 21/3, גדרה 70700, 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 ביטון, עו"ד, מפרק

עוף על פי בע"מ
)ח"פ 51-169565-2(

)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 4.11.2010, התקבלה החלטה 
אבא  מרח'  גייר,  אילנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלל סילבר 17א, נתניה, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 גייר, מפרקת

על החוף הפקות בע"מ
)ח"פ 51-395847-0(

)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 2.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  שמיר,  יונה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרית המדע 11, 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.

יונה שמיר, עו"ד, מפרק

או.אמ.סי. עמקים )1997( בע"מ
)ח"פ 51-256073-1(

)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 27.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי בן ארצי,  מרח' 

ההסתדרות 211, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי בן ארצי, עו"ד, מפרק

אל האופק השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-360376-1(

)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 8.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  יקותיאל,  ישראל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גרניט 49, שערי תקוה 44810, 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.

ישראל יקותיאל, מפרק

ניאוקליאוס )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-385524-7(

)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 22.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יואב כפיר, מגבעת 

ישעיהו 26, עמק האלה 99825, 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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

חלקה 178 בגוש 6747 בע"מ
)ח"פ 51-027585-2(

)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 28.2.2011, התקבלה החלטה 
ת"ז  רוזן,  אלינור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
311787535, משד' רוטשילד 46, מגדל אלרוב, תל אביב, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

אלינור רוזן, עו"ד, מפרקת


