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הודעה על חילופי גברי בכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לחוק–יסוד:  ו–43)א(   40 סעיפים  פי  על  בזה,  מודיעים 
בשבט  א'  ביום  כי  הכנסת2,  לתקנון  16)ב(  סעיף  לפי  הכנסת1, 
אלי  של  בכנסת  חברותו  פסקה   )2012 בינואר   25( התשע"ב 

אלברט אפללו, ובמקומו בא חבר הכנסת אברהם דואן.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(
)חמ 22—3( 

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

2  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 1927.

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

לכנסת  הבחירות  לחוק  25)ב(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
העבודה  סיעת  כוח  באת  כי  התשכ"ט-11969,  משולב[,  ]נוסח 
היא חברת הכנסת שלי רחל יחימוביץ' וממלא מקומה הוא חבר 

הכנסת יצחק הרצוג.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(
)חמ 16—3( 

ירדנה מלר-הורוביץ  
מזכירת הכנסת  __________

התשס"ט,  י"פ   ;922 עמ'  התשע"א,   ;103 עמ'  התשכ"ט,  ס"ח    1 

   עמ' 3890; התשע"א, עמ' 2771.

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
להרשות  הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
המשרד(   - )להלן  דת  לשירותי  במשרד  התפקידים  בעלי  את 
המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות 
שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, 
על  המדינה  בשם  ולחתום  המשרד  של  הפעילות  שבתחום 

המסמכים הנוגעים לעסקאות אלה, בהתאם לאמור להלן:

המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו   )1(
- בלא הגבלת סכום;

ומשאבי  מינהל  לענייני  המשרד  של  הכללי  המנהל  סגן   )2(
של  לסכום  עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  אנוש 

500,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

סגן המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד או   )3(
הנוגעות  בעסקאות  ש"ח   500,000 של  לסכום  עד   - סגנו 

לתחום התמיכות;

או  יחד עם חשב המשרד  ותקציבים  לתכנון  מנהל האגף   )4(
סגנו - עד לסכום של 100,000 ש"ח;

מנהל האגף להסדרה, פיקוח ובקרה יחד עם חשב המשרד   )5(
או סגנו - עד לסכום של 100,000 ש"ח.

בילקוט  שפורסמו  במשרד  משרה  לנושאי  ההרשאות 
הפרסומים התש"ע, עמ' 1802 - בטלות.

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(
)חמ 9—3-ה1-1( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1 ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק   54 סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
 53 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  הממשלה,  כי  התשכ"ה-11965, 

לחוק האמור, אישרה תכניות מיתאר ארציות אלה:

תכנית מיתאר ארצית - תמ"א/30 - דרום מפרץ חיפה;  )1(

מיתקן  חיבור   - תמ"א37/ב/7   - ארצית  מיתאר  תכנית   )2(
הגז  הולכת  למערכת  חיפה  זיקוק  בבית  המימני  הפצחן 

הטבעי;

תכנית מיתאר ארצית לבתי עלמין - תמ"א/19 - שינוי מס'   )3(
4/א - קבורה ארעית;

תכנית מיתאר ארצית - תמ"א13/ב/1/ג - העמקת תעלת   )4(
הכניסה הימית לנמל חיפה;

למחלף  מאחז  ממחלף   6 מס'  לדרך  ארצית  מיתאר  תכנית   )5(
רהט - תמ"א31/א/1/21;

27ב - הוספת  תכנית מיתאר ארצית - תמ"א/3 - שינוי   )6(
דרך פרברית מהירה מס' 461 בקטע שבין דרך מס' 40 עד 

דרך מס' 6.

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(
)חמ 697—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 798.

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

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות 
המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, ולאחר התייעצות עם נציב 
שירות המדינה, הטלתי על מלכיאל בלס, משנה ליועץ המשפטי 
מעת  לממשלה,  המשפטי  היועץ  תפקיד  מילוי  את  לממשלה, 
צאתו של היועץ המשפטי לממשלה את הארץ ביום ו' בשבט 
 התשע"ב )30 בינואר 2012( עד שובו ביום י"ב בשבט התשע"ב

)5 בפברואר 2012(.

ו' בשבט התשע"ב )30 בינואר 2012(
)חמ 1173—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם 
לחוק בתי המשפט   16 סעיף  לפי  בית המשפט העליון  נשיאת 
של  מינויו  את  מאריך  אני  התשמ"ד-21984,  משולב[,  ]נוסח 
השופט עזרא קמא3, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב 
מיום  ירושלים,  לחוק, במחוז   88 לעניין סעיף  ועדת ערר  ראש 

__________
1   ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45; התשנ"ט, עמ' 130.

2   ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3   י"פ התשע"א, עמ' 1112.
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בתמוז  כ"ה  יום  עד   )2011 בדצמבר   20( התשע"ב  בכסלו  כ"ד 
התשע"ב )15 ביולי 2012(.

כ"ג בכסלו התשע"ב )19 בדצמבר 2011(

)חמ 324—3(

                                         יעקב נאמן
שר המשפטים                   

מינוי יושבת ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, בהסכמת נשיאת בית המשפט 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  עמה  ובהתייעצות  העליון, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני ממנה את השופטת אביטל 
ראש  ליושבת  בית משפט שלום,  בקצבה של  בית–נר, שופטת 
 ועדות השחרורים במחוז הצפון, החל ביום ו' בטבת התשע"ב 

)1 בינואר 2012(.

תוקף המינוי לשנתיים.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
)חמ 101—3-ה2( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הארכת מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים מיוחדות
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, בהסכמת נשיאת בית 
בתי  לחוק   16 סעיף  לפי  עמה,  ובהתייעצות  העליון  המשפט 
המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, אני מאריך את מינוים 
של הרשומים מטה3, ליושבי ראש בוועדות שחרורים מיוחדות 

החל ביום ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(:

השופט )בדימוס( אהרון מלמד;

השופט )בדימוס( עמית נתן.

תוקף המינוי לשנתיים.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
)חמ 101—3-ה2(  

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5256.

הארכת מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות שחרורים 
מיוחדות - קציבה

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרר  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית 

מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מאריך  אני  העליון,  המשפט 
ו'  ביום  הנ"ל החל  בוועדות השחרורים  וחברים  ראש  ליושבי 

בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(:

יושבי ראש:

השופט )בדימוס( דוד בר אופיר;

השופט )בדימוס( אהרן מלמד;

השופט )בדימוס( עמית נתן.

חברים:

השופטת )בדימוס( דליה קובל;

השופטת )בדימוס( חיה חפץ;

השופט )בדימוס( עמירם שרון.

תוקף המינוי לשנתיים.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
)חמ 101—3-ה2( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

2  י"פ התשס"ט, עמ' 5256.

 הארכת מינוי חבר לוועדת שחרורים
מיוחדת - קציבה

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נשיאת  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשס"א-12001  ממאסר, 
בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של השופט בקצבה  
צבי הרטל2, לחבר ועדת השחרורים הנ"ל, החל ביום ג' בטבת 

התשע"ב )29 בדצמבר 2011(.

תוקף המינוי לשנתיים.

ב' בטבת התשע"ב )28 בדצמבר 2011(
)חמ 101—3-ה2( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.

2  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 5256.

מינוי חברים לבית הדין להגבלים עסקיים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32)ד( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988, ובהמלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, 
להגבלים  הדין  בבית  לחברים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני 

עסקיים:

נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה:

ישי יפה

דוד ג'נסוב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 2125—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

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

__________
1  ס"ח התשס"א, עמ' 410.
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הארכת מינוי חברה בוועדת ערר
 לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957,
ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

רדיפות הנאצים,  נכי  16 לחוק  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, 
ת"ז  נעמי אפטר3,  מינויה של  אני מאריך את  התשנ"ב-21992, 
החוק,  לפי  ערר  בוועדת  לחברה  מוסמכת,  רופאה   ,07458813

במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 100—3-ה1(

יעקב נאמן  
שר המשפטים                     __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 103; התשל"ח, עמ' 212.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשע"א, עמ' 4063.

הארכת מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך 
את מינויו של שמואל בריצמן3, ת"ז 008876435, לחבר בוועדת 

ערר לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 321—3-ה1( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 1106.

הארכת מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני מאריך 
את מינויה של יהודית ארבל3, ת"ז 002402621, לחברה בוועדת 

ערר לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(
)חמ 321—3-ה1( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התש"י, עמ' 162.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 2264.

הארכת מינוי חבר לוועדת ערר
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(, וסעיף 
את  מאריך  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5
מינויו של שמואל בריצמן3, ת"ז 008876435, לחבר בוועדת ערר 

לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 321—3-ה1( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276, התש"ן, עמ' 152.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 1028.

הארכת מינוי חברה לוועדת ערר
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(, וסעיף 
את  מאריך  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5
מינויה של יהודית ארבל3, ת"ז 002402621, לחברה בוועדת ערר 

לפי החוק, במחוז המרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(
)חמ 3-3-323-ה1( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276, התש"ן, עמ' 152.

2  ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 2264.

מינוי חברה לוועדת האישורים
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

לפועל,  ההוצאה  לחוק  5א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני ממנה את הדס אורבך, ת"ז 
040425951, לחברה, נציגת שר המשפטים, בוועדת האישורים 

לפי החוק.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(
)חמ 1121—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשנ"א, עמ' 198.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מי  והביוב  המים  תאגיד  של  הכללי  המנהל  את  ממנה  אני 

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374, ס"ח התשל"ג, עמ' 46.
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קרית גת בע"מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד 
גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, 
המגיעים  תשלומים  של  החוק(,   - )להלן  התשס"א-22001 
לחברה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה 

לפי סעיף 53 לחוק.

ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(
)חמ 18—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

2  ס"ח התשס"א, עמ' 545.

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

התשכ"ג-1963

לפי  הכנסה1,  מס  לפקודת   227 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, ולפי 
סעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-31963, 
אני מסמיך את ליאור שפנר, ת"ז 038946323, עובד משרד האוצר, 
האמורים,  והחוקים  הפקודה  בביצוע  המועסק  שומה  פקיד 
אותם  על  עבירות  מניעת  לשם  חיפושים  או  חקירות  לערוך 
להשתמש  רשאי  יהיה  כך  ולצורך  גילוין,  לשם  או  חיקוקים 

בסמכויות שבאותם חיקוקים.

 31( התשע"ג  בטבת  י"ח  יום  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
בדצמבר 2012( וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 2849—3(  

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                     __________

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

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

3  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

הרשאה          
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
ומע"מ  המכס  אגף  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד 
והתקנות  מטה  הרשומים  החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר 

שלפיהם:

- פקודת המכס2;

- חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

- פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

- פקודת הכהילים המפוגלים5;

- פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

__________
1  חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.

4  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

- פקודת הטבק7;

- חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

- חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

- פקודת זכות יוצרים10;

- פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

- פקודת סימני סחורות12.

     שם   מס' זהות       

 056485188 מאיר מנדל   

025068370 אהוד בוגנים     

 31( התשע"ג  בטבת  י"ח  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2012( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(
)חמ 279—3( 

הר 00340112-5
יצחק אהרונוביץ'  

השר לביטחון הפנים                     __________
7  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.

8  ס"ח התשכ"א, עמ' 64.

9  ס"ח התשס"ח, עמ' 34.

10  חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.

11  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.

12  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
החינוך במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-
11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך במוסדות 
העיקריים(:  המבחנים   - )להלן  יהודית(2  תרבות  )מפעלי   ציבור 

תיקון סעיף 4 

בסעיף 4)8( למבחנים העיקריים -  .1

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:  )1( 

ובתדירות,  בהיקף  יתקיימו  הלימוד  מפגשי  ")ב( 
כמפורט להלן, לפי העניין:

)1( לימוד בית מדרש רגיל - 4 שעות אקדמיות 
אקדמיות,  שעות  מ–6  יותר  ולא  לפחות, 

לא כולל הפסקות וארוחות;

)2( לימוד בית מדרש קצר - 3 שעות אקדמיות 
לפחות, לא כולל הפסקות וארוחות;

משנה  בפסקאות  כאמור  הלימוד  )3( מפגשי 
במשך  לשבוע  אחת  יתקיימו  ו–)2(   )1(
אחת  או  ברציפות,  לפחות,  שבועות   12
לפחות,  שבועות   24 במשך  לשבועיים 

ברציפות, לא כולל חגים וחופשות.";

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 576; התשס"ו, עמ' 2; התש"ע, עמ' 978.
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בפסקת משנה )ד(, אחרי "שעה אקדמית אחת לפחות"   )2(
30 דקות בלימוד  רגיל, או  "בלימוד בית מדרש  יבוא 

בית מדרש קצר, כמשמעם בפסקת משנה )ב(".

תיקון סעיף 6

 8 פרט  במקום  בטבלה,  העיקריים,  למבחנים   )4(6 בסעיף   .2
יבוא:

בית מדרש קהילתי/קהילה לומדת -  .8"  

;4 )א( כל מפגש של בית מדרש רגיל 

".3 )ב( כל מפגש של בית מדרש קצר  

הוספת סעיף 11

אחרי סעיף 10 למבחנים העיקריים יבוא:  .3

הוראת מעבר לשנת 2012  

מדרש  בית  של  פעילויות  יחשבו  לא   2012 בשנת   .11"  
הגידול  מגבלת  במסגרת  4)8()ב()2(,  בסעיף  כמשמעו  קצר, 

האמורה בסעיף 6)2(."

תחילה

תחילתו של תיקון זה ביום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(.  .4

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 1888—3(  

)803-35-2011-000051(
גדעון סער  
שר החינוך                     

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
הפנים לצורך בנייה, פיתוח ושיפוץ מבני דת של 

עדות לא יהודיות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התקציב,  יסודות  לחוק  3א  סעיף  להוראות  בהתאם 
היועץ המשפטי לממשלה,  ובהתייעצות עם  התשמ"ה-11985, 
של  תמיכות  כספי  לחלוקת  למבחנים  התיקון  בזה  מתפרסם 
)להלן - המבחנים העיקריים(2,  משרד הפנים למוסדות ציבור 

כמפורט להלן: 

תיקון סעיף 4 

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  .1

  )1( בפסקה )1(, במקום  "אחריותה" יבוא "אחריותו";

  )2( במקום פסקה )2( יבוא:

המוסד מאוגד כאמור בפסקה )1( במשך שנתיים   )2("
שירותי  באספקת  ממשי  באופן  ועוסק  לפחות 
דת כאמור בסעיף 3, כפי שהוכח להנחת דעת 

ועדת התמיכות;";  

  )3( בפסקה )4(, במקום "שנתיים" יבוא "שלוש שנים";

  )4( אחרי פסקה )6( יבוא:

מוסד אשר במשך שלוש שנות תקציב רצופות   )7("
קיבל תמיכה לפי מבחנים אלה, בעבור פרויקטים 
יוכל להגיש בקשה  לא  בנייה,  כוללים  שאינם 

לתמיכה בשנת התקציב הרביעית."

__________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 966.

תיקון סעיף 5

בסעיף 5 למבחנים העיקריים, בסופו יבוא:  .2

")ד( תמיכה לפי מבחנים אלה תינתן בעבור בקשה אחת   
בלבד לכל מוסד ציבור,  בשנת התמיכה."

תחילה

תחילתו של תיקון  זה ביום כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר   .3
.)2012

ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(
)חמ 1888—3(  

)803-35-2010-000095(
אליהו ישי  
שר הפנים                     

הודעה על מינוי חברה לוועדה לפטורים ולמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, 
התשמ"ח-11988, מיניתי את רוני טלמור, ת"ז 029260973, לחברה 

עובדת מדינה בוועדה לפטורים ומיזוגים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(
)חמ 682—3(  

שלום שמחון  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

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

הודעה על הטלת מילוי תפקיד מנהל מינהל המחקר 
למדעי האדמה והים

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות 
נציב  עם  ובהתייעצות  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
שירות המדינה, הטלתי על גדעון בר, ת"ז 050312974, למלא את 
כ"ב  מיום  והים,  תפקיד מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה 
בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012( עד יום כ"ד בניסן התשע"ב 

)16 באפריל 2012(.

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(
)חמ 1173—3(  

עוזי לנדאו  
שר האנרגיה והמים                       __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית טירת כרמל
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של ישעיהו מלכא, ת"ז 2063056659, לכהונת ממונה בעל 
 ,3057679862 ת"ז  אילוז,  עמי  של  מינויו  ואת  הכרעה,  סמכות 
לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הערכה על המועצה הדתית 

טירת כרמל.
__________

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

2  י"פ התש"ע, עמ' 4375.

3  י"פ התש"ע, עמ' 4375.
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תוקף המינוי מיום ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012( עד יום 
י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(.

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(
)חמ 140—3-ה4(

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                       

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

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את יאיר 
הכרעה  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת   ,029003274 ת"ז  גבאי, 
 ,059769828 ת"ז  כהן,  יהודה  ואת  חדרה,  על המועצה הדתית 

לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(.

ה' בשבט התשע"ב )29 בינואר 2012(
)חמ 140—3-ה4(

יעקב מרגי  
שר לשירותי דת                       __________

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

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון 

מהיר(, התש"ן-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א לתקנות בית הדין לעבודה 
)קביעת סכום התביעה בדיון מהיר(, התש"ן-11990, אני מודיע 
2012(, הסכום של  בינואר   1( ו' בטבת התשע"ב  ביום  כי החל 

התובענות בדיון מהיר הוגדל ל–25,500 שקלים חדשים.

ז' בשבט התשע"ב )31 בינואר 2012(
)חמ 730—3(

משה גל  
מנהל בית המשפט                       __________

1  ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794.

הודעה בדבר בחירה לכהונה וחילופי סגנים ממלאי 
מקום של ראש המועצה המקומית באכסאל

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו 
וכהונתם(, התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה-11975 )להלן 
- החוק(, שנאצלה לי2 נמסרת בזה הודעה כי בהחלטת מליאת 
 )2009 )18 במרס  המועצה באכסאל מיום כ"ב באדר התשס"ט 
נבחר באסל דראושה3 לכהונת סגן ממלא מקום ראש המועצה 
 18( התשע"א  בתמוז  ט"ז  מיום  לחוק   14 סעיף  לפי  המקומית 
ביולי 2011( במקומו של עראבי עבדוני4 שכיהן בתפקיד זה עד 

יום ט"ו בתמוז התשע"א )17 ביולי 2011(.

י' בטבת התשע"ב )5 בינואר 2012(
)חמ 743—3(

עמרם קלעג'י  
המנהל הכללי של משרד הפנים                       __________

1  ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

2  י"פ התשל"ט, עמ' 982.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 644.

4  י"פ התשס"ט, עמ' 4233.

הודעה על החלטות ועדת המינויים בדבר חילופי 
חברים בבית הדין המשמעתי הארצי ובבתי הדין 

המשמעתיים המחוזיים
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

15)א(   ,14 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  מודיעה,   אני 
ו–17ב לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(, 
לשכת  חברי  את  הוועדה(   - )להלן  המינויים  ועדת  מינתה 
המשמעתיים,  הדין  בתי  לחברי  מטה  הרשומים  הדין  עורכי 

כמפורט להלן:

ביום י"ז בכסלו התשע"ב )13 בדצמבר 2011(, מינתה הוועדה,  )א( 
כדלקמן:

את עו"ד ציפורה פאליק, ת"ז 6454011, את עו"ד רמי   )1(
ת"ז  שטמר,  אהוד  עו"ד  את   ,54761713 ת"ז  אברמוב, 
54067202, ואת עו"ד צבי רוטנברג, ת"ז 413740, לחברים 
בבית הדין המשמעתי הארצי במקומם של עו"ד מנאל 
חליחל שמקומה התפנה ביום י"ט בסיוון התשע"א )21 
ביוני 2011(, עו"ד ראיד עומרי2 שמקומו התפנה ביום 
י"ט בסיוון התשע"א )21 ביוני 2011(, עו"ד יעקב קורן3 
שמקומו התפנה ביום י"ט בסיוון התשע"א )21 ביוני 
י"ט  ביום  התפנה  גרוס4 שמקומה  איריס  עו"ד   ,)2011

בסיוון התשע"א )21 ביוני 2011(;

את עו"ד שקיב עלי, ת"ז 55829089, את עו"ד יגיל מרון,   )2(
ת"ז 32113631 ואת עו"ד סילביה פריימן, ת"ז 3257250, 
לחברים בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז חיפה 
במקומם של עו"ד תמר אולמן5, שמקומה התפנה ביום 
י' בחשוון התשע"ב )7 בנובמבר 2011(, של עו"ד מורסי 
אבו מוך6, שמקומו התפנה ביום י"ז בסיוון התשע"א 
)29 ביוני 2011( ושל עו"ד ענת גוטמן7, שמקומה התפנה 

ביום כ"ט בכסלו התשע"א )6 בדצמבר 2010(;

תמיר  עו"ד  את   ,29350386 ת"ז  אופיר,  שי  עו"ד  את   )3(
מרום, ת"ז 24123606 ואת עו"ד אפרת שהם דליות, ת"ז 
31902232, לחברים בבית הדין המשמעתי המחוזי של 

מחוז הדרום;

ביום ט"ו באב התשע"א )15 באוגוסט 2011(, מינתה הוועדה  )ב( 
את עו"ד קרן רפלנסקי אלעד, ת"ז 29652963, את עו"ד יעל 
ויסמן,  משה  עו"ד  ואת   27116169 ת"ז  בר–אילן,   ארידור 
ת"ז 22483812, לחברים בבית הדין המשמעתי המחוזי של 
שמקומו  תירוש8,  משה  עו"ד  של  במקומם  אביב  תל  מחוז 
 ,)2010 באוקטובר   1( התשע"א  בתשרי  כ"ג  ביום  התפנה 
בניסן  כ"ב  ביום  התפנה  שמקומה  יצחקי9  קורין  עו"ד  של 
שביט10  שחם  ערן  עו"ד  ושל   )2011 באפריל   26( התשע"א 
שמקומו התפנה ביום ח' בניסן התשע"א )12 באפריל 2011(;

__________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשס"ח, עמ' 595.

2  י"פ התש"ע, עמ' 1668.

3  י"פ התש"ע, עמ' 1669.

4  י"פ התש"ע, עמ' 1668.

5  י"פ התש"ע, עמ' 1671.

6  י"פ התש"ע, עמ' 1671.

7  י"פ התש"ע, עמ' 1671.

8  י"פ התש"ע, עמ' 1671.

9  י"פ התש"ע, עמ' 1670.

10 י"פ התש"ע, עמ' 1671.
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ביום י"ב בתמוז התשע"א )14 ביולי 2011( מינתה הוועדה  )ג( 
הדין  בבית  לחבר   ,72170236 ת"ז  סודאי,  עדי  עו"ד  את 
עו"ד  של  במקומה  ירושלים  מחוז  של  המחוזי  המשמעתי 
מאיה אב גנים ויינשטיין11 שמקומה התפנה ביום י"ז בניסן 

התש"ע )1 באפריל 2010(.

בהתאם לסעיף 17ב לחוק, תוקף המינויים עד יום א' בשבט 
התשע"ד )2 בינואר 2014(.

י"ז בטבת התשע"ב )12 בינואר 2012(
)חמ 657—3( 

                                              טובה שטרסברג-כהן
                             שופטת לשעבר של בית המשפט העליון

                                         יושבת ראש ועדת המינויים
__________

11 י"פ התש"ע, עמ' 1669.

הודעה על הכרזה בדבר קיום מונופולין
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26)א( לחוק ההגבלים העסקיים, 
 12( י"ח בטבת התשע"ב  ביום  כי  מודיע  אני  התשמ"ח-11988, 
הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  על  הכרזתי   )2012 בינואר 
טיפול  מסוכנת,  פסולת  של  בהטמנה  מונופולין  בעלת  בע"מ 
פסולת  של  ושריפה  מסוכנת  פסולת  שהן  בבוצות  ביולוגי 
אורגניים  חומרים   10% עד  המכילים  שפכים  למעט  מסוכנת, 

ולמעט פסולות מסוכנות המשמשות כתחליף לדלק.

ההכרזה פתוחה לעיון הציבור בתיק מונופולין 8084 במשרד 
ירושלים,   ,22 נשרים  כנפי  רחוב  העסקיים,  ההגבלים  רשות 
שכתובתו: העסקיים  ההגבלים  רשות  של  האינטרנט   ובאתר 

.www.antitrust.gov.il 

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(
)חמ 1844—3(

דיויד גילה  
הממונה על ההגבלים העסקיים                       __________

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

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

לחוק התקנים, התשי"ג- 6)ב(  לסעיף  מודיע בהתאם  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.1 חלק   565 ת"י 
בטיחות - עזקות לב למענבי כבלים עשויים תילי פלדה, 

מינואר 2012;

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.2 חלק    565 ת"י 
תילי  עשויים  כבלים  למענבי  עיניים  שזירת   - בטיחות 

פלדה, מינואר 2012;

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.3 חלק    565 ת"י 
בטיחות -  שרוולי לחיצה, מינואר 2012;

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.4 חלק    565 ת"י 
בטיחות -  תושבת יציקת מתכת או שרף, מינואר 2012;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.5 חלק    565 ת"י 
בטיחות -  מהדקים בעלי בורג בצורת U לכבלים עשויים 

תילים, מינואר 2012;

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.6 חלק    565 ת"י 
בטיחות -  תושבת יתד אסימטרית, מינואר 2012;

 - סיימים  פלדה:  תילי  עשויים  כבלים   -  3.7 חלק    565 ת"י 
בטיחות -  תושבת יתד סימטרית, מינואר 2012;

ת"י 565  חלק 4.1 - כבלים עשויים תילי פלדה: מענבי כבלים - 
בטיחות - מענבים למטרות הרמה כלליות, מינואר 2012;

ת"י 565  חלק 4.2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מענבי כבלים 
ותחזוקה  על שימוש  למידע  דרישות  מפרט   - בטיחות   -

המסופק על ידי היצרן, מינואר 2012;

ת"י 565  חלק 4.3 - כבלים עשויים תילי פלדה: מענבי כבלים - 
בטיחות - מענבי לולאה סגורה, ומענבים שזופים, מינואר 

;2012

ת"י 565 חלק 5 - כבלים עשויים תילי פלדה: עגורנים - טיפול, 
תחזוקה, התקנה, בחינה ופסילה, מינואר 2012;

ת"י 1039 - עגורנים - בטיחות - ציוד הרמה ידני, מינואר 2012 
בא במקום המהדורה מיולי 1990;

לריצוף  קרמיקה  ואריחי  פסיפס  מערכת   -  3 חלק   1555 ת"י 
במקום  בא   2012 מינואר  ריצוף,  בבניינים:  ולחיפוי 
וגיליונות התיקון מאוקטובר 2004,  המהדורה ממרס 2003 

ממאי 2006 מפברואר 2008 ומספטמבר 2009;

מקובעים,  לא  הרמה  אבזרי  בטיחות:   - עגורנים   -  13155 ת"י 
מינואר 2012;

ת"י 2378 חלק 4 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים 
בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני, מינואר 2012;

ת"י 14502 חלק 1 - עגורנים - ציוד להרמת אדם: סלים תלויים, 
מינואר 2012;

ת"י 14502 חלק 2 - עגורנים - ציוד להרמת אדם: עמדות בקרה 
מתרוממות, מינואר 2012;

ת"י 60800 - כבלי חימום בעלי מתח נקוב 300/500 וולט לחימום 
במקום  בא   2012 מינואר  קרח,  היווצרות  ולמניעת  ביתי 

המהדורה מדצמבר 2002;

עשויים  חשמל  מוליכי   - חיבור  התקני   -  2 חלק   60999 ת"י 
נחושת - דרישות בטיחות ליחידת הידוק מתוברגות ולא 
המיועדות  הידוק  ליחידת  מיוחדות  דרישות  מתוברגות: 
למוליכים ששטח החתך שלהם גדול מ–35 ממ"ר עד 300 
המהדורה  במקום  בא   2012 מינואר  בכלל(,  )ועד  ממ"ר 

מדצמבר 2002.

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(  
)חמ 96—3(

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי           

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

לחוק התקנים, התשי"ג- 6)ב(  לסעיף  מודיע בהתאם  אני 
11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 2 ועמ' 22.
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במוצרי  טבעיים  רדיואקטיביים  יסודות  תכולת  ת"י 5098 - 
בנייה, גיליון תיקון מס' 1 מינואר 2012 למהדורה מדצמבר 

2009 ולתיקון הטעות ממאי 2010;

אלמנטים  טבעית:  באבן  מחופים  קירות   -  5 חלק   2378 ת"י 
גיליון  באתר,  מתועשות  חיפוי  ושיטות  מחופים  טרומיים 

תיקון מס' 1 מינואר 2012 למהדורה מינואר 2011. 

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(
)חמ 96—3(

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של  

מכון התקנים הישראלי           

הודעה בדבר פקיעתן של זכויות נפט
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

אני מודיע בהתאם לסעיף 65 לחוק הנפט, התשי"ב-11952, 
על פקיעתם של הרישיונות:

בדצמבר   14( התשע"ב  בכסלו  י"ח  ביום  )1( 355/"נוטרה"2, 
;)2011

בדצמבר   14( התשע"ב  בכסלו  י"ח  ביום  )2( 356/"איתן"3, 
.)2011

כ"ד בכסלו התשע"ב )20 בדצמבר 2011(
)חמ 629—3(  

אלכסנדר וורשבסקי  
הממונה על ענייני הנפט                     __________

1  ס"ח התשי"ב, עמ' 322.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 1893.

3  י"פ התשס"ט, עמ' 1894.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נתניה לשנת
הכספים 2011

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
נתניה  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

לשנת התקציב 2011 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

518,000,000ארנונה כללית
600,000מפעל המים

27,864,000עצמיות חינוך
3,648,000עצמיות רווחה

75,232,000עצמיות אחר
625,343,000סך הכל עצמיות

190,601,000תקבולים ממשרד החינוך
102,526,000תקבולים ממשרד הרווחה

9,640,000תקבולים ממשלתיים אחרים
900,000מענק כללי לאיזון

      -מענקים אחרים ממשרד הפנים
303,667,000סך הכל תקבולי ממשלה

128,541,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,057,551,000

74,500,000הנחות בארנונה
     -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

     -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
1,132,051,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

     -הכנסה מותנה
1,132,051,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

202,005,000שכר כללי
231,565,000פעולות כלליות

      -מפעל המים
433,570,000סך הכל כלליות

173,365,000שכר עובדי חינוך
169,649,000פעולות חינוך
343,014,000סך הכל חינוך

27,220,000שכר עובדי רווחה
122,476,000פעולות רווחה
149,696,000סך הכל רווחה

      -פירעון - מילוות מים וביוב
120,675,000פירעון - מילוות אחר

120,675,000סך הכל פירעון - מילוות

4,100,000הוצאות מימון
6,996,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,058,052,000

74,500,000הנחות בארנונה
      -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,132,051,000סך הכל הוצאות בלא מותנה
      -הוצאה מותנה

1,132,051,000סך הכל הוצאות כולל מותנה
ג' בטבת התשע"ב )29 בדצמבר 2011(

)חמ 360—3( 
                                                       רות יוסף

                             הממונה על מחוז המרכז ויושבת ראש
                                  הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אשדוד לשנת
הכספים 2012

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שנאצלה 
לשנת  אשדוד  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2, 

התקציב 2012 שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

624,124,000ארנונה כללית
2,200,000מפעל המים

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

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
__________

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

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

42,588,000עצמיות חינוך

3,268,000עצמיות רווחה
105,396,000עצמיות אחר

777,576,000סך הכל עצמיות
226,821,000תקבולים ממשרד החינוך
101,860,000תקבולים ממשרד הרווחה

17,255,000תקבולים ממשלתיים אחרים
      -מענק כללי לאיזון

468,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
346,404,000סך הכל תקבולי ממשלה

62,673,000תקבולים אחרים
      -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,186,653,000

70,580,000הנחות בארנונה

      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,257,233,000סך הכל הכנסות בלא מותנה

      -הכנסה מותנה

1,257,233,000סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות

200,164,000שכר כללי

337,349,000פעולות כלליות

      -מפעל המים

537,513,000סך הכל כלליות

194,971,000שכר עובדי חינוך

223,050,000פעולות חינוך

418,021,000סך הכל חינוך

36,747,000שכר עובדי רווחה

126,689,000פעולות רווחה

163,436,000סך הכל רווחה

7,335,000פירעון - מילוות מים וביוב

45,121,000פירעון - מילוות אחר

52,456,000סך הכל פירעון - מילוות

2,927,000הוצאות מימון

12,300,000הצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכל  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

1,186,653,000

70,580,000הנחות בארנונה

      -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

1,257,233,000סך הכל הוצאות בלא מותנה

      -הוצאה מותנה

1,257,233,000סך הכל הוצאות כלל מותנה

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(
)חמ 360—3( 

אבי הלר  
הממונה על מחוז הדרום  

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר
בקרית ביאליק

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ז-12007  עיר(,  רבני  )בחירות  היהודיים 
התקנות(, מודיעה ועדת הבחירות לרב עיר לקרית ביאליק, כי 
ל'  ראשון  ליום  נקבע  ביאליק  לקרית  עיר  רב  לבחירת  המועד 
בניסן התשע"ב )22 באפריל 2012(, בין השעות 16:00 עד 19:00, 
)אולם   16 ירושלים  שדרות  ביאליק,  קרית  עיריית  במשרדי 

מועצת העיר(.

"מי  לאמור:  הקובעת  17)א(  לתקנה  מופנית  הלב  תשומת 
לוועדת הבחירות את  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  שכשיר 
מועמדותו בכתב לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן 
רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת, לא יאוחר מהמועד 

האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב עיר לקרית ביאליק.

ניתן  התקנות,  לפי  כשירות,  מסמכי  בצירוף  מועמדות 
להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום ראשון 
ב' בניסן התשע"ב )25 במרס 2012(, במעטפה סגורה, לידי מרכז 
ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, גבעת 

שאול, ירושלים, בימים א' עד ה' בשעות שבין 8:00 עד 13:00.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(
)חמ 44—3(

עמוס מיכאל  
יושב ראש ועדת הבחירות  

לרב עיר קרית ביאליק                     __________
1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מועצת עיריית מגדל העמק בישיבתה מיום כ"ו באלול 
התשע"א )25 בספטמבר 2011(, את עורכת הדין ילנה אוסטריקוב 

לחברה בוועדת ערר במקומו של מאיר בן חמו2.

י"ד בטבת התשע"ב )9 בינואר 2012(
)חמ 265—3-ה4(

אלי ברדה  
ראש עיריית מגדל העמק                     __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ו, עמ' 1585.

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 38472, 38476 באר שבע, 100731, 100733, 100737, 100738, 
100744, 100745, 100747 תל שבע, 400939 נגב )אלבאט(, הוצגו 
ביום כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012( למשך שלושים ימים 
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום, קרית 
הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז 
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הדרום, משרד הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, בעיריית באר 
שבע ובמועצה המקומית תל שבע.

רמי דמארי  
פקיד הסדר מקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ממ/950, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3317, התשמ"ו, עמ' 1656, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,6189 כגוש  המזוהה  שמואל,  בגבעת  קרקע  חטיבת   
מחלקה 706, בשטח של 1,504 מ"ר.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יוסי ברודני  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
במ/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  טר/3005, 
הפרסומים 4592, התשנ"ח, עמ' 748, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה טירה )להלן - הוועדה(, בהתאם 

לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטירה, המזוהה כגושים והחלקות האלה:  

שטח להפקעה במ"רחלקהגוש

7778112,312

161,684

38788

39447

462,621

473,858

7777134,683

כ"ד בטבת התשע"ב )26 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

מאמון עבדאלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
נס/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/5/131, 
הפרסומים 6322, התשע"ב, עמ' 752, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

דרך ודרך משולבת.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32. __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלק   ,3843 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
מחלקה 12.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  במ/2104/א, 
הפרסומים 4284, התשנ"ה, עמ' 2143, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שצ"פ ודרכים.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3698, חלק מחלקה 13.  

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רח/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  במ/550/ד/20, שהודעה 
הפרסומים 4097, התשנ"ג, עמ' 2112, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, חלק מחלקה   
268, בשטח של 91 מ"ר.

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/91/1250, 
הפרסומים 6270, התשע"א, עמ' 5658, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם   .2
שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 

ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3701, חלק מחלקה   
200, בשטח של 21 מ"ר.

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(

)חמ 3-2(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תממ/153, 
בזה  מצהירה   ,3227 עמ'  התשמ"ד,   ,3093 הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אונו, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,285 עמ'  התשע"ב,   ,6312 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
אונו  קרית  עיריית  והמוחלט של  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית אונו, ששטחה 3,823 מ"ר; הייעוד: שטח   
לבנייני ציבור, המזוהה כגוש 6493, חלקה 225.

כ"ט בטבת התשע"ב )24 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

ישראל גל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,227 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,325 עמ'  התשל"ד,   ,1965
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6326 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 862, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7163, ח"ח 131; הייעוד:   
שב"צ ודרך קיימת.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ח/124, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1586, התש"ל, עמ' 857, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6326 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
862, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7163, ח"ח 131; הייעוד:   
דרך מוצעת ומעבר להולכי רגל.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ח/124, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1586, התש"ל, עמ' 857, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ב,   ,6326 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
861, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7171, ח"ח 187; הייעוד:   
דרך.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ח/394, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1346 עמ'  התשנ"א,   ,3848
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6326 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 861, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 7161, ח"ח 320 )בהתאם   
ומעבר  שב"צ  הייעוד:  ההנדסה(;  במינהל  המצוי  לתשריט 

להולכי רגל.

כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/במ/2/1/600, 
מצהירה   ,1755 עמ'  4280, התשנ"ה,  הפרסומים  בילקוט 
השרון,  הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,5961 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשס"ט, עמ' 4244, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקה   ,6657 כגוש  המזוהה  השרון,  בהוד  קרקע  חטיבת   
בשלמות 375 )לשעבר חלקות 1, 2(; הייעוד: שב"צ.

י"ז בטבת התשע"ב )12 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/20/19/1000, 
מצהירה   ,3152 עמ'  התשס"ו,   ,5526 הפרסומים  בילקוט 
השרון,  הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,5727 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשס"ח, עמ' 170, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית הוד השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהוד השרון, המזוהה כגוש 6456, ח"ח 132,   
133; הייעוד: שב"צ, שצ"פ ודרך.

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  לד/8100,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5143, התשס"ג, עמ' 
לוד,  ולבנייה  בזה הוועדה המקומית לתכנון  1037, מצהירה 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
 בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
 ,637 עמ'  התשע"ב,   ,6319 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית לוד מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

גוש 5410, חלקות 2, 5, 14, 18, 25, 87, 88 בשלמות - בייעוד   
חלקה  שב"צ.  בייעוד   - בשלמות   16  ,15  ,8 חלקות  שצ"פ, 
גוש  בשב"צ;  משולב  ספורט  שטח  בייעוד   - בשלמות   17
5413, חלקות 19, 29, 100, 107, 117, 129 בשלמות, ח"ח 126 
- בייעוד שצ"פ, חלקות 65, 105-101, 110-108 בשלמות -

בייעוד שב"צ, חלקה 106 בשלמות - בייעוד שטח ספורט, 
חלקות 124, 125 בשלמות, ח"ח 126 - בייעוד דרך; גוש 5411, 
חלקה 26 בשלמות - בייעוד שצ"פ; גוש 5412, חלקות 8, 31 
בשלמות, ח"ח 30 - בייעוד שצ"פ, חלקות 16, 17 בשלמות, 

בייעוד שב"צ;

 ,62 ח"ח   ,70  ,67  ,60-58  ,56  ,53 חלקות   ,4016 גוש  )לשעבר   
73, 74(; )גוש 4761, חלקות 4-1, 9, 12, 13, ח"ח 6, 8, 10, 11, 
 14, 19(; )גוש 4762, חלקות 4-2, ח"ח 5(; )גוש 4764, ח"ח 30(; 

)גוש 5701, ח"ח 15(.

כ"ג בטבת התשע"ב )18 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מפורטת  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מד/1/23 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  4025, מצהירה  5222, התשס"ג, עמ'  בילקוט הפרסומים 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5382, התשס"ה, עמ' 2134, תהיה 
פרסום  מיום  מודיעין  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

גושמגרש
חלקי 
חלקה

שטח 
המגרש 

הייעודבמ"ר

שטח לפארק טבע4205883122,060

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקדים  התכנית  העתקי 
בהם  לעיין  זכאי  בדבר  מעוניין  וכל  מודיעין,   ,1 תלתן  רח' 

בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בטבת התשע"ב )22 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מודיעין  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/1/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,427 עמ'  התשל"ג,   ,1874
המקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,1311 עמ'  התשע"ב,   ,6342 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
ציונה  נס  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 363 חלקה   ,3750 כגוש  המזוהה  ציונה,  בנס  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלק מחלקה 102(.

כ"ב בשבט התשע"ב )15 בפברואר 2012(

)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1/1272 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4185, התשנ"ד, עמ' 1869, מצהירה בזה הוועדה 
 19 לסעיף  בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בתוספת אשר 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  ביחס 
בילקוט הפרסומים 4563, התשנ"ז, עמ' 5397, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

קרקע בפתח תקוה, כמפורט להלן:

גוש 6328, חלקה 154, בשטח של 4,824 מ"ר לשב"צ ושצ"פ.

בפתח  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
תקוה, וכל מעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
רצ/10/1/א/8, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
בזה  מצהירה   ,2589 עמ'  התשס"ח,   ,5790 הפרסומים 
לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6176 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"א, עמ' 1631, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ראשון לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע - שטח המיועד למבני ציבור, שצ"פ ודרך בין   .2
הרחובות ישראל גלילי מצפון, שד' יצחק רבין מדרום, לוי 

אשכול ממערב ושד' התקומה ממזרח.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–59,259 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3946, חלק מחלקה 258.

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/15/1/ב/1, שהודעה 
התשנ"ו,   ,4402 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה   בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2827 עמ' 
)רכישה  ראשון לציון, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי 

סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5129, התשס"ג, עמ' 
534, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

הרחבת רחוב בנימין שמוטקין מצדו הדרומי והרחבת רחוב   
חלקה  הישן,  התעשייה  אזור  המערבי,  מצדו  ברשבסקי 

ארעית מס' 8, לפי תכנית לצורכי רישום.

חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה כ–168 מ"ר, המזוהה   
כגוש 3939, חלק מחלקה 351.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
שד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/5/15/101 
פורסמה בילקוט הפרסומים 5837, התשס"ח, עמ' 4260, מצהירה 
)להלן  השרון  דרום  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   -
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
בקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6269, התשע"א, 
עמ' 5598, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה דרום 

השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

ח"ח   ,8901 גוש  )לשעבר   28 ח"ח   ,8901 גוש   - יצחק  צור 
14(, כמסומן בצבע חום בתשריט התכנית המאושרת, בשטח של 

כ–1,500 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

התשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית, דרום 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו  ירק,  נווה  השרון, קרית המועצה, 

בשעות קבלת קהל.

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, 
)להלן  שד/15/101/ד/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.



2569 ילקוט הפרסומים 6377, כ"ב בשבט התשע"ב, 15.2.2012

- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5463, התשס"ו, עמ' 623, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה דרום השרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת  המתוארת  בקרקע  החזקה 
 ,6103 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
התש"ע, עמ' 3618, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה 

דרום השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

צור יצחק - גוש 8904, חלקה 87 בשלמות )לשעבר ח"ח 7 
ו–2(, כמסומן בצבע חום ומתוחם עם פסים בתשריט התכנית 

המאושרת; הייעוד: בנייני ציבור עתידיים.

התשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית דרום 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו  ירק,  נווה  השרון, קרית המועצה, 

בשעות קבלת קהל.

ז' בטבת התשע"ב )2 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
שד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  מק/5/15/101 
 ,4260 עמ'  התשס"ח,   ,5837 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
החזקה בקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורסמה 
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6269, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,5598 עמ'  התשע"א, 

המועצה דרום השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

צור יצחק - גוש 8901, ח"ח 28 )לשעבר גוש 8901, ח"ח 14(, 
של  בשטח  המאושרת,  התכנית  בתשריט  חום  בצבע  כמסומן 

כ–1,500 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

התשריט מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית דרום 
בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירק,  נווה  המועצה,  קרית  השרון, 

בשעות קבלת קהל.

ו' בטבת התשע"ב )1 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דרום השרון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/44/598, 
בזה  מצהירה   ,1530 עמ'  התשמ"ג,   ,2912 הפרסומים 
בהתאם  זמורה,  ולבנייה  לתכנון  המרחבית  הוועדה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,3833 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1054 עמ'  התשנ"א, 
זו  יבנה מיום פרסום הודעה  גן  של המועצה המקומית 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 561, חלק מחלקה 178.  

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/71/598, 
בזה  מצהירה   ,2779 עמ'  התשמ"ט,   ,3653 הפרסומים 
בהתאם  זמורה,  ולבנייה  לתכנון  המרחבית  הוועדה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,4003 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3143 עמ'  התשנ"ב, 
זו  יבנה מיום פרסום הודעה  גן  של המועצה המקומית 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 557, חלק מחלקה 9.  

כ"ד בכסלו התשע"ב )20 בדצמבר 2011(

)חמ 3-4(

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/3/64/598, 
הפרסומים 4493, התשנ"ז, עמ' 2276, מצהירה בזה הוועדה 
המרחבית לתכנון ולבנייה זמורה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4530, התשנ"ז, עמ' 3767, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן 

יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגן יבנה, המזוהה כגוש 562, חלק מחלקה 54.  

כ"א בטבת התשע"ב )16 בינואר 2012(

)חמ 3-4(
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רח/550/
ד, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1540 עמ'  התשמ"ז,   ,3447
 19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,2770 עמ'  התשס"ח,   ,5795 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
רחובות  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 755 חלקה   ,3704 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר ח"ח 40(.

א' בשבט התשע"ב )25 בינואר 2012(

)חמ 3-4(
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רחובות  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גנ/16460, 
בזה  מצהירה   ,1339 עמ'  התשס"ח,   ,5759 הפרסומים 
בהתאם  עפולה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה 
 ,6324 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
התשע"ב, עמ' 822, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית עפולה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעפולה, ששטחה כ–613 מ"ר, המזוהה כגוש   
16657, חלקה 120; הייעוד חניה ציבורית.

כ"ח בטבת התשע"ב )23 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  
__________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/433, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1824 עמ'  התשכ"ח,   ,1462
 19 לסעיף  בהתאם  עפולה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
 5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6319, התשע"ב, עמ' 640, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעפולה, ששטחה כ–1,842 מ"ר, המזוהה כגוש   
16704, חלקה 30; הייעוד מבני ציבור.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8646,  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
__________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,3417 עמ'  התשנ"ח,   ,4639
 19 לסעיף  בהתאם  עפולה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
 5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6319, התשע"ב, עמ' 639, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעפולה, ששטחה כ–1,982 מ"ר, המזוהה כגוש   
17772, חלקה 78; הייעוד מבני ציבור.

כ"ד בטבת התשע"ב )19 בינואר 2012(

)חמ 3-4(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיקוני טעויות
בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )1(
נס/1/1,  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  לעניין   ,1943 ציבור(, 
 ,823 עמ'  התשע"ב,   ,6324 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה 

בתוספת, במקום גוש "3636" צריך להיות גוש "3637".

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   )2(
לצורכי ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6269, 
)עפולה(,  ג/554  מס'  תכנית  בדבר   ,5606 עמ'  התשע"א, 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  "תהיה  במקום   ,1 בסעיף 
והמוחלט  הגמור  לקניינה  "תהיה  להיות  צריך  הוועדה" 

של עיריית עפולה".

בהודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי   )3(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6299, התשע"א, 
עמ' 6824, בדבר תכנית מס' ג/433 )עפולה(, בסעיף 1, במקום 
"תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה" צריך להיות 

"תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה".

לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה   )4(
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6285, התשע"א, 
 ,1 בסעיף  )עפולה(,  ג/בת/180  מס'  תכנית  בדבר   ,6162 עמ' 
במקום "תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה" צריך 

להיות "תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה".

)חמ 3-4(  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' חכ/ 156/ ד/ 1

שם התכנית: הסדרת מגרש 306, מושב עופר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
חוף הכרמל מופקדת תכנית מפורטת מס' חכ/ 156/ ד/ 1, שינוי 

לתכנית חכ/ 156/ ד.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עופר. גושים וחלקות:
גוש: 11796, חלקי חלקות: 6, 7.

המיועד  באזור  לצרכניה  שימוש  תוספת  התכנית:  מטרת 
לשטחים פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור.

שטחים  בין  גבולות  הסדרת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שימוש  הוספת  ב.  דרך.  לבין  ציבור  ומוסדות  מבנים  פתוחים, 
השימושים  על  נוסף   A306 במגרש  המושב  לצורכי  לצרכניה 
בניין. קווי  קביעת  ג.  ד.   /156 חכ/  לתכנית  בהתאם   המותרים 
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ה. שאר זכויות והוראות 
מכוח  יהיו  הצרכניה  מבנה  כולל  השטח,  תאי  בשני  הבנייה 

התכנית המאושרת - חכ/ 156/ ד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעונין  לקהל.כל  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  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה המחוזית  בעיתונים, למשרדי  בין הפרסומים  המאוחרת 
טל' חיפה,   ,15 הפלי"ם  שד'  חיפה,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
04-8633455. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טל' 04-8136213.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

יוסף משלב 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז חיפה  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 650/ 44

 שם התכנית: מגורים צמודי קרקע, רח' הגפן, 
משפחת אנגל

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' נת/ 650/ 

44, שינוי לתכניות נת/ 2, נת/ 379/ 8, נת/ 400/ 7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. רחוב הגפן 32. 
גושים  נתניה.  צפון  קרקע  צמודי  מגורים  התכלת.  עין  שכונת 
וחלקות: גוש: 8315, חלקה במלואה: 211, חלקי חלקות: 38, 55. 

גוש: 8413, חלקי חלקה: 50.

מטרת התכנית: תוספת יח"ד וזכויות בנייה לחלקה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח עיקרי מ–166.5 מ"ר 
קומות מ–2  מ"ר. 2. תוספת שטחי שירות. 3. קביעת מספר  ל–440 
קומות מרתף ל–2 קומות + עליית גג. 4. תוספת יח"ד מ–1 ל–2 יח"ד. 

5. שינוי לבינוי. 6. קביעת קווי בניין.



ילקוט הפרסומים 6377, כ"ב בשבט התשע"ב, 15.2.2012 2572

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
  ,42439 נתניה   ,6 הצורן  רח'  נתניה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

טל' 09-8603170.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 537/ 16/ ב/ 1

שם התכנית: שכונת האגם 2
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 537/ 16/ ב/ 1, שינוי לתכניות נת/ 537/ 16/ א, נת/ 

מק/ 537/ 16/ ב, נת/ 400/ 7, נת/ 537.

אגם  נתניה. שכונת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
2, חלק דרומי, מצפון לשכונת גבעת-האירוס. גושים וחלקות:
חלקות:  חלקי   ,7941 גוש:   .143  ,135 חלקות:  חלקי   ,7940 גוש: 
 ,61  ,60  ,56  ,52  ,46  -  43 9216, חלקות במלואן:  גוש:   .119  ,117 
 ,1001  ,1000 מגרשים:   .65  ,64  ,51  ,50 חלקות:  חלקי   ,72  ,71
 2000, 204, 209, 304, 305, 306, 309, 310, 313, בהתאם לתכנית 

נת/מק/16/537/ב.

מרכז  הקמת  לשם  בנייה  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
מסחרי והגדלת שטח יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד ממגורים ד' למסחר  
במגרש 204 .2. שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 3. הגדלת 
שטחי בנייה למגורים מ–28,330 מ"ר עיקרי + שירות ל–32,596 
שירות   + למרפסות  עיקרי  מ"ר   3,372  + למגורים  עיקרי  מ"ר 
והגדלת שטחי בנייה למסחר מ–198 מ"ר ל–3,600 מ"ר. 4. הגדלת 
קומות. ל–4   1 מקומה  למסחר  המיועד  במגרש  הקומות   מספר 

5. שינוי קווי בניין.

בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   22/07/2011  בתאריך 

עמ' 5980, בתאריך 10/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 537/ 16/ 5

שם התכנית: שפיר באגמים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס' נת/ 537/ 16/ 5, שינוי לתכניות נת/ 400/ 7, נת/ 537/ 16/ א.

בן צבי. נתניה. שד'  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
של  המזרחי  מצדם  כאשר  אגם  בשכונת  נמצאים  המגרשים 
המגרשים עוברות שדרות יצחק בן צבי מצפון לדרום. גושים 
וחלקות: גוש: 7940, חלקי חלקות: 143, 145. גוש: 9216, חלקות 
בהתאם   904  ,308  ,307  ,303 מגרשים:   .79  ,78  ,49  ,48 במלואן: 

לתכנית נת/16/537/א.

מטרת התכנית: תוספת שטחי בנייה לצורך הגדלת יחידות 
דיור.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחים עיקריים מ–15,777 מ"ר 
ל–19,527 מ"ר למגורים + 1,896 מ"ר למרפסות + שטחי שירות.

בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשע"א,   ,6298 הפרסומים  ובילקוט   05/08/2011  בתאריך 

עמ' 6779, בתאריך 26/09/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 547/ 14/ ג

 שם התכנית: תכנית מיתאר מקומית מס' 
נת/ 547/ 14/ ג

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' נת/ 547/ 14/ ג, שינוי לתכניות נת/ 400/ 7, נת/ 229, נת/ 

מק/ 400/ 7/ 96/ ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. גושים וחלקות:
גוש: 8238, חלקות במלואן: 300, 303, 304, 307, חלקי חלקות: 299, 

308. גוש: 8242, חלקה במלואה: 196.

מטרת התכנית: א. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים. 
ב. קביעת ייעודים לתעסוקה ומסחר, מגורים, שטח ציבורי פתוח, 
שטח בנייה ציבורית ודרך. ג. קביעת זכויות בנייה וקווי בניין.
 ד. הרחבת דרך. ה. קביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

ו. קביעת זיקת הנאה למעבר הציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
02/07/2010 ובילקוט הפרסומים 6131, התש"ע, עמ' 4583, בתאריך 

.29/08/2010
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רנ/ 48

שם התכנית: רח' קתרוס 29, ראש העין
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' רנ/ 48, שינוי לתכנית אפ/ במ/ 2009/ 1.

רחוב  העין.  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,5486 גוש:  וחלקות:  גושים   .5496 ישן  גוש  מספר   .29 קתרוס 
חלקה במלואה: 22. גושים ישנים: גוש נוכחי: 5486 - גוש ישן: 

5496. מגרש: 102 בהתאם לתכנית אפ/ במ/ 2009/ 1.

מטרת התכנית: הגדלת זכויות בנייה בשטחים העיקריים 
ובשטחי שירות ביחידת הדיור המזרחית.

האלה:  בנייה  זכויות  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ"ר.   26.45 של  בשטח  הקרקע  בקומת  עיקרי  שטח  תוספת   א. 
ב. תוספת שטח עיקרי בקומה א' בשטח של 18.23 מ"ר. ג. תוספת 
שטח עליית גג בשטח של 12 מ"ר. ד. תוספת שטח שירות )מחסן( 

בקומת קרקע בשטח של 14 מ"ר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/01/2011 ובילקוט הפרסומים 6193, התשע"א, עמ' 2224, בתאריך 

.26/01/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036, טל' 03-9007289, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' רנ/ 280/ א
שם התכנית: מתחם F, שכונת מגורים

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

.r-6 רנ/ 280/ א, שינוי לתכנית

 .F השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין. שכונה
גושים וחלקות: גוש: 5499, חלקי חלקות: 3-1.

שכונת  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ידי  על  יח"ד,   610 בהיקף של  העין  ראש  בעיר  מגורים חדשה 
שינוי   .1 ציבור:  ושטחי  מגורים  לאזור  חקלאית  מקרקע  שינוי 
ייעוד קרקע מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, מסחר, שטחים 
נופית  וטיילת  עירוני  לפארק  שטח  דרכים,  פתוחים,  ציבוריים 
היתר  למתן  ותנאים  בנייה  זכויות  קביעת   .2 התכנית.  בדרום 
נגישות  והסדרת  נגישות,  דיור  יחידות  הקצאת   .3 בנייה. 

לאנשים עם מוגבלות בסביבה הבנויה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
06/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6036, התש"ע, עמ' 1085, בתאריך 

.24/12/2009

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין 48036, טל' 03-9007289, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 103

שם התכנית: שדרות חן 4
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 750/ א/ 103, שינוי לתכניות רח/ 2000/ י, רח/ 750/ א, 
כפיפות לתכניות רח/ 2000/ ג/ 2, רח/ מק/ 2000/ ג/ 3, תמא/ 4/ 

2, רח/ 2000/ ב/ 1, רח/ מק/ 2000/ ב/ 3.

 .4 חן  שד'  רחובות.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 3702, חלקה במלואה: 229.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור 
מגורים ג'.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים 
המותרים  העיקריים  השטחים  הגדלת   .2 ג'.  מגורים  לאזור  ב' 
יח"ד  3. הגדלת מס'  בתחום התכנית מ–836 מ"ר ל–1,380 מ"ר. 
מ–6 יח"ד ל–12 יח"ד. 4. שינוי במספר הקומות מ–ע + 4 קומות 
ל–6 קומות מעל לקומת עמודים. 5. שינוי בקו בניין קדמי ל–5 
מ'.  3  - קדמי  למרפסות:  בניין  קווי  קביעת   .6 מ'.   8 במקום   מ' 

7. קביעת זכויות והוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/05/2011 ובילקוט הפרסומים 6250, התשע"א, עמ' 4788, בתאריך 

.14/06/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רח/ 2101/ 1/ ד

שם התכנית: מתחם חוויות צפון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס' רח/ 2101/ 1/ ד, שינוי לתכנית רח/ במ/ 2101/ 1, כפיפות 
לתכניות תמא/ 4/ 2, רח/ מק/ 2000/ יב, רח/ 450/ 8/ 7, רח/ 2000/ 

ב/ 1, רח/ 2000/ ח.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחוב סירני 52. 
גושים וחלקות: גוש: 3694 חלקה במלואה: 320. מגרש: 40 בהתאם 

לתכנית רח/ 450/ 8/ 7.
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בשטח  והשימושים  התכליות  הרחבת  התכנית:  מטרת 
המיועד לבנייני ציבור.

עיקרי הוראות התכנית: בשטח התכנית יותרו השימושים 
דת  חינוך  לצורכי  מבנים  חניה,  ספורט,  שטחי  גנים,  האלה: 

ותרבות, מוסדות קהילתיים ומקלטים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
04/02/2010 ובילקוט הפרסומים 6068, התש"ע, עמ' 2176, בתאריך 

.07/03/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
2, רחובות 76442, וכל מעוניין רשאי לעיין  רחובות, רח' ביל"ו 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 5/ 71

שם התכנית: רחוב הגפן, פינת רחוב רוטשילד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/ 
1/ 5/ 71, שינוי לתכניות רצ/ 1/ 1/ 30, רצ/ 1/ 1/ יג, רצ/ 78/ 7, 

רצ/ 1/ 1/ ג, רצ/ 1/ 1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. רחוב 
וחלקות:  גושים  רוטשילד.  רחוב  פינת  הגפן,  רחוב   .1 הגפן 

גוש: 3926, חלקה במלואה: 163.

מטרת התכנית: תוספת שטח עיקרי של 51 מ"ר לדירת גג 
)אחרונה( לפי מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 1. תוספת שטח עיקרי של 51 מ"ר לפי 
מצב קיים. 2. הסדרת חזית מסחרית לפי תכנית מיתאר רצ/1/1.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 

לציון 75264, טל' 03-9547577.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 170/ 2/ א/ 8/ 2

שם התכנית: הגדלת זכויות באחוזת נווה חוף
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/ 
170/ 2/ א/ 8/ 2, שינוי לתכניות רצ/ מק/ 170/ 2/ א/ 8/ 1, רצ/ 

170/ 2/ א/ 8.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המגילה 30. גושים וחלקות: גוש: 5029, חלקה במלואה: 109.

מטרת התכנית: הוספת זכויות בנייה במגרש.

בנייה לשטחים  זכויות  א. הגדלת  עיקרי הוראות התכנית: 
הבנייה  זכויות  הקטנת  ב.  מ"ר.  ל–6,625  מ"ר  מ–5,540  עיקריים 
לשטחי השירות מעל הכניסה הקובעת מ–7,710 מ"ר ל–6,550 מ"ר. 
ג. הגדלת זכויות הבנייה לשטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת 
מ–1,953 מ"ר ל–2,103 מ"ר. ד. הגדלת מספר יחידות הדיור ל–136 
יח"ד. ה. שינוי מספר הקומות למגורים בבניין מ: ק + מפולשת + 

7, ל: ק + 12 לפי הבנייה בפועל ובהתאם להיתר בנייה.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון 

לציון 75264, טל' 03-9547577.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 8/ 52

שם התכנית: פינוי בינוי מתחם דגניה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 1/ 8/ 52, שינוי לתכניות רצ/ 1/ 8/ 42, רצ/ 1/ 8, רצ/ 

.1 /1

פינוי  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,3929 גוש:  וחלקות:  גושים  לציון.  ראשון  דגניה,  מתחם  בינוי 
 ,757  ,753  ,751  ,557  -  555 חלקות:  חלקי   ,548 במלואה:   חלקה 

.778 - 775 ,773 - 769 ,767 - 762

מטרת התכנית: התחדשות עירונית במתחם דגניה בראשון 
מיוחד. למגורים  ג'  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  ידי:  על   לציון, 
ג',  פרק  לפי  וחלוקה  איחוד  תכנית  להכנת  הנחיות  קביעת  ב. 
סימן ז' לחוק בלא הסכמת בעלים. ג. שינוי ברוחב כביש קיים 
לשטחים  אזורים  הקצאת  ד.  ברחוב.  התנועה  הסדרי  ושיפור 
הוראות  קביעת  ה.  ציבור.  למבני  ושטח  פתוחים  ציבורייים 
וזכויות בנייה לייעודי הקרקע, כמפורט להלן. ו. תוספת יחידות 
ז. תוספת קומות,  דיור מ–61 יחידות דיור ל–254 יחידות דיור. 
קומת  ל–9 על  קומת עמודים  6 על  או  קומת עמודים  מ–4 על 
כניסה וחדרים על הגג ול–23 על קומת כניסה וחדרים על הגג.

ח. קביעת הוראות בדבר רישום זיקת הנאה.
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בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
07/06/2007 ובילקוט הפרסומים 5686, התשס"ז, עמ' 3392, בתאריך 

.28/06/2007

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
 ,75264 לציון  ראשון   ,20 הכרמל  רחוב  לציון,  ראשון   ולבנייה 
טל' 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 43/ 12/ 5

שם התכנית: רחוב פישלזון 10, ראשון לציון
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' רצ/ 43/ 12/ 5, שינוי לתכנית רצ/ 43/ 12, כפיפות לתכנית 

רצ/ 1/ 1/ יג.

רחוב  לציון.  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמב"ם. רחוב פישלזון 10, פינת הרחובות הרצל ופישלזון. גושים 
וחלקות: גוש: 3929, חלקות במלואן: 833, 834, חלקי חלקה: 233.

מגרשים: 200, 203 בהתאם לתכנית רצ/12/43.

מטרת התכנית: 1. שינוי ייעוד ממסחר למגורים ג'. 2. תוספת 
זכויות, מספר יחידות דיור וקומות.

ל–990  הבנייה  זכויות  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–14.  מ–8  הדיור  יחידות  מספר  הגדלת   .2 עיקרי.  שטח   מ"ר 
קומת מסחר בקומת קרקע. וביטול  קומות מגורים   4  3 תוספת 
 4. הסדרת הגישה והחניה במגרש תוך כדי רישום זיקת הנאה.

5. שינוי קווי בניין.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
04/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6163, התשע"א, עמ' 1228, בתאריך 

.25/11/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
 ,75264 לציון  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה 
טל' 03-9547577, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' רע/ 704

שם התכנית: מתחם ברח' החרושת 25, רעננה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' רע/ 704, 

שינוי לתכנית רע/ 1/ 330/ א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רחוב החרושת 
25. גושים וחלקות: גוש: 8981, חלקה במלואה: 50.

תוספת   .2 עיקריים.  שטחים  תוספת   .1 התכנית:  מטרת 
שטחי שירות. 3. הגדלת תכסית קרקע. 4. תוספת מקומות חניה 

בחניון קיים.

עיקריים  שטחים  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות   עיקרי 
מ–120% ל–159%. 2. הגדלת שטחי שירות על–קרקעיים מ–25% 
ל–41% משטח עיקרי. 3. הגדלת תכסית מ–40% ל–42% לשטחים 
עיקריים. 4. תוספת מקומות חניה בחניון קיים. 5. קביעת היקף 

שטחי שירות תת–קרקעיים )מתחת למפלס הכניסה(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, רחוב השוק 6, רעננה 43604, 

טל' 09-7610516.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 104/ 23

שם התכנית: תוספת שטחים בבית מגורים במתן
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' שד/ 104/ 

23, שינוי לתכניות שד/ מק/ 104/ 9/ א/ 4, שד/ במ/ 104/ 9/ א.

רחוב  מתן.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נורית 29. גושים וחלקות: גוש: 8804, חלקה במלואה: 108. גושים 
ישנים: גוש נוכחי: 8804 - גוש ישן: 7639. מגרשים: 1101 א, 1101ב, 

בהתאם לתכנית שד/ 104/ 9/ א.

זכויות בנייה לכל אחת משתי  1. תוספת  מטרת התכנית: 
יחידות המגורים הקיימות. 2. הגדלת אחוזי תכסית לכל אחת 

משתי יחידות המגורים הקיימות.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי הוראות בדבר גודל שטח 
עיקרי )הוספת 50 מ"ר X יח"ד 2 = 100 מ"ר(. ב. שינוי הוראות 
מ"ר(.   10  =  2 יח"ד   X מ"ר  5 )הקטנת  גודל שטח שירות  בדבר 
)הוספת 10%: הגדלת  גודל % תכסית  ג. שינוי הוראות בדבר 

התכסית מ–35% ל–45%(.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2403 עמ'  התש"ע,   ,6073 הפרסומים  ובילקוט   ,12/02/2010

בתאריך 24/03/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
וכל   ,03-9000500 טל'   ,45100 ירק  נוה  השרון,  דרום  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 224

שם התכנית: קידוח מים, נווה ירק 2
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' שד/ 224, שינוי לתכניות משמ/ שד/ 68, שד/ 1000, כפיפות 

לתכנית תמא/ 35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפון מערבית למחלף 
קואורדינטה  צפון.  העין  ראש  הרכבת  לתחנת  וממזרח   קאסם 
X 194.250, קואורדינטה Y 669.750. גושים וחלקות: גוש: 8876, 

חלקי חלקות: 18, 21, 22.

מטרת התכנית: הקמת מיתקן לקידוח מים.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למיתקן הנדסי. ב. הסדרת דרך הגישה למיתקן. ג. קביעת כללים 

למתן היתר בנייה בתחום התכנית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/12/2009 ובילקוט הפרסומים 6052, התש"ע, עמ' 1612, בתאריך 

.21/01/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9788409 טל' 
וכל   ,03-9000500 טל'   ,45100 ירק  נווה  השרון,  דרום  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' זמ/ 243/ 7

שם התכנית: הרחבת שטח לבניין ציבורי על חשבון 
שטח ציבורי פתוח

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בעיתונים  פורסמה  דבר הפקדתה  על  7, שהודעה  זמ/ 243/  מס' 
עמ'  התשס"א,   ,4989 הפרסומים  ובילקוט   ,11/05/2001 בתאריך 

2840, בתאריך 24/05/2001, שינוי לתכנית זמ/ במ/ 243.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזכרת בתיה. גושים 
וחלקות: גוש: 3899, חלקי חלקות: 9, 10, 56.

מטרת התכנית: א. הרחבת שטח לבניין ציבורי על חשבון 
למתן  ותנאים  בנייה  הוראות  קביעת  ב.  פתוח.  ציבורי  שטח 

היתר בנייה.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
וכל   ,08-9414044 טל'   ,70500 עקרון  קרית  סנטר,  ביל"ו  זמורה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ממ/ 5142

שם התכנית: גני תקוה, מתחם מרכזי
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מצפה אפק מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/ 5142, שינוי 
לתכניות פת/ 1276/ 6/ א, פת/ 2000, ממ/ 5130, כפיפות לתכנית 

תמא/ 4/ 2.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: גני תקוה. שטח 
מערבית  תקוה,  גני  בצפון  חקלאית  קרקע  המאושר  שייעודו 
לרחוב האקליפטוס, מזרחית לדרך המלך ומצפון ומדרום לדרך 
הים. גושים וחלקות: גוש: 6717 חלקות במלואן: 24 - 31, 65, 66, 

חלקי חלקות: 38 - 40, 54, 55, 58, 93.

שכונת  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
מגורים בת 764 יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של 120 מ"ר 
ליח"ד, בבניינים בגובה של עד 24 קומות והקצאת קרקע לצורכי 

ציבור להקמת קרית חינוך וספורט ישובית בגני תקווה.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד של קרקע חקלאית 
למטרות האלה: 1. מגורים ד'. 2. מבנים ומוסדות ציבור. 3. שטח 
ציבורי פתוח. 4. שטח פרטי פתוח. 5. דרכים )דרך מוצעת ודרך 
ייעוד של שטח ציבורי פתוח, דרך מאושרת,  משולבת(, שינוי 
מיתקנים הנדסיים לשטח לבניין ציבורי, שטח ציבורי פתוח ודרך 
מוצעת. ב. קביעת זכויות והוראות בנייה: שטח מבנים וגובהם, 
קווי בניין, תכסית וכדומה. ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
וחלוקה  ה. איחוד  ועיצוב אדריכלי.  ד. קביעת הנחיות לבינוי 
מחדש בלא הסכמת בעלים, לפי פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון 

והבנייה, התשכ"ה-1965. ו. קביעת תנאים לביצוע 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 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רח' גליס 9, פתח תקוה 

49277, טל' 03-9302051.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 2/ 1/ 188

שם התכנית: תכנית מיתאר מקומית הצ/ 2/ 1/ 188
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 



2577 ילקוט הפרסומים 6377, כ"ב בשבט התשע"ב, 15.2.2012

המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
הצ/ 2/ 1/ 188, שינוי לתכניות הצ/ 0/ 1/ 3/ ב, הצ/ 2/ 1/ 48, 

הצ/ 150, הצ/ 0/ 1/ 3.

גושים  יונה.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 8133, חלקי חלקה: 5. גוש: 8147, חלקות במלואן: 
47 - 55, חלקי חלקה: 56. גוש: 8148, חלקות במלואן: 1 - 9, 27, 
28, 30 - 42, חלקי חלקה: 43. גוש: 8151, חלקות במלואן: 8 - 22, 
27 - 30, חלקי חלקות: 1, 2, 6, 7, 31, 34, 35. גוש: 8153, חלקות 

במלואן: 1 - 10, חלקי חלקה: 49.

מטרת התכנית: א. שינוי ייעוד מקרקע חקלאית ומדרכים 
לאזור מגורים א', לאזור מגורים א' מיוחד, לאזור מגורים חקלאי, 
ומשרדים,  מסחר  משולב  מגורים  מיוחד,לאזור  מגורים  לאזור 
לדרכים, לדרכים משולבות, לאזור תכנון בעתיד, לשטח בנייני 
ציבור, לשטח ציבורי פתוח, לאזור ספורט פרטי. ב. ביטול דרכים 
והתווית דרכים חדשות. )מטרוקות(   קיימות, דרכים חקלאיות 
 1,202 הכל  סך  מרביים,  בנייה  ושטחי  יח"ד,  מספר  קביעת  ג. 
ועסקים.  משרדים  למסחר,  מרבי  בנייה  היקף  קביעת  ד.  יח"ד. 
ה. קביעת הוראות בנייה ושלבי ביצוע. ו. שינוי קו בניין: מציר 
כביש 57, לפי תכנית מס' מח/ 137א, מ–100 מ' ל–50 מ' לדרכים 
ומ–100 מ' ל–57 מ' למגרשי מגורים. ז. קביעת הוראות לעריכת 

איחוד וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, הצורן 4 נתניה 42504.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 4/ 1/ 339

שם התכנית: קדימה - חלקה 84 בגוש 8036
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  שרונים  ולבנייה  לתכנון 
 מס' הצ/ 4/ 1/ 339, שינוי לתכניות הצ/ 130, הצ/ 4/ 1/ 15, 
 /1  /4 א, הצ/ מק/   /0  /1  /4 כפיפות לתכניות הצ/   ,SR/ 15

130/ ז, הצ/ 4/ 1/ 130/ ג, הצ/ 4/ 1/ 100/ א, הצ/ 4/ 1/ 200.

רחוב  קדימה.  צורן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמז. גושים וחלקות: גוש: 8036, חלקי חלקה: 84. מגרשים: 2189, 

2183 בהתאם לתכנית הצ/ 4/ 1/ 15.

מטרת התכנית: קביעת הוראות וזכויות בנייה ל–2 מגרשים 
בתחום מגורים א'.

למגרש  מינימלי  גודל  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגורים, מ–750 מ"ר ל–600 מ"ר. 2. הגדלת מספר יחידות הדיור 
קווי  שינוי   .3 התכנית.  בתחום  יח"ד  ל–4  יח"ד  מ–3  המותרות 
הכל  ל–4,  מ–8  ואחורי  ל–4,  מ–3  מהמגרשים  בחלק  צדי  בניין 
כפי שמסומן בתשריט. 4. שינוי ייעוד משביל גישה פרטי לזיקת 
הנאה וקביעת הוראות לזיקת הנאה. 5. קביעת זכויות והוראות 

בנייה.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, רח' הצורן 4, נתניה 42504.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 4/ 1/ 358

שם התכנית: חלקה 73, הגדלת צפיפות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/ 4/ 1/ 
 ,138  /1  /4 הצ/   ,14  /1  /4 הצ/   ,130 הצ/  לתכניות  שינוי   ,358
כפיפות לתכניות הצ/ מק/ 4/ 1/ 130/ ז, הצ/ 4/ 1/ 0/ א, הצ/ 10/ 

1/ 300/ ד, הצ/ 4/ 1/ 200, הצ/ 4/ 1/ 100/ א, הצ/ 4/ 1/ 130/ ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: צורן קדימה. 
רחוב ויצמן. גושים וחלקות: גוש: 8037, חלקה במלואה: 73.

יח"ד  תוספת   + וחלוקה בהסכמה  איחוד  מטרת התכנית: 
+ הקטנת גודל מגרש ליח"ד בודדת + זכויות בנייה + קביעת 

קביעת קווי בניין +הנחיות בינוי.

בחלק מתחום  וחלוקה  איחוד   .1 הוראות התכנית:  עיקרי 
החלקה )מגרשים 2392, 2393( בהסכמת בעלים לפי פרק ג', סימן 
2. בתאי שטח 103-101 בלבד: א. הגדלת מספר  ז' לחוק.  סימן 
יחידות הדיור מ–2 ל–4. ובכל תחום התכנית מ–4 ל–6. ב. הקטנת 
או  מ"ר  ל–345  מ"ר  מ–500  בודדת  ליח"ד  מינימלי  מגרש  גודל 
כמסומן בתשריט, בתאי שטח 101 ו–103 בלבד. ג. קביעת קווי 
בניין, זכויות והוראות בנייה + הוראות בינוי. ד. הגדלת שטחים 
עיקריים. 3. חלוקת מגרשים 2392 ו–2393 ל–3 מגרשים בתחום 

התכנית, סך הכל 5 מגרשים בתחום 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 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, רח' הצורן 4, נתניה 42504.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 4/ 1/ 364

שם התכנית: רח' הדובדבן 7, קדימה, משפחת מסר, 
הגדלת שטחים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
הצ/ 4/ 1/ 364, שינוי לתכניות הצ/ 4/ 1/ 115, הצ/ 130, הצ/ 
4/ 1/ 200, כפיפות לתכניות הצ/ 4/ 1/ 100/ א, הצ/ 4/ 1/ 130/ 

ג, הצ/ מק/ 4/ 1/ 130/ ז.

רחוב  קדימה.  צורן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
דובדבן 7. גושים וחלקות: גוש: 8035, חלקה במלואה: 35.

מטרת התכנית: א. תוספת זכויות בנייה. ב. הגדלת תכסית. 
ג. שינוי קו בניין מזרחי נקודתי לחצר אנגלית קדמית. ד. קביעת 

הוראות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת שטח עיקרי מעל מפלס 
קביעת  ב.  מ"ר.  ל–263  מ"ר  מ–225.20  לבניין,  הקובעת  הכניסה 
הקובעת  הכניסה  למפלס  מתחת  עיקרי  לשטח  בנייה  זכויות 
בעבור  לקומה(  מרבי  בנייה  )שטח  תכסית  הגדלת  ג.  לבניין. 
מטרות עיקריות ושטחי שירות גם יחד מ–30% ל–32%. ד. שינוי 
קו בניין מזרחי נקודתי לחצר אנגלית קדמית מ–4 מ' ל–3.40 מ'. 

ה. קביעת הוראות בנייה.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9788409 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שרונים, רח' הצורן 4, נתניה 42504.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 5/ 1/ 105/ א

שם התכנית: מזרח תל מונד
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' הצ/ 5/ 1/ 105/ א, שינוי לתכניות הצ/ 5/ 1/ 301, הצ/ 5/ 

1/ 0, הצ/ 5/ 1/ 302.

תל  מזרח  מונד.  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מונד. גושים וחלקות: גוש: 7790, חלקות במלואן: 1, 2, 45 - 49, 
51, חלקי חלקות: 3, 37, 42. גוש: 7792, חלקות במלואן: 3, 4, 7, 
11, 32, 38 - 46, 49, חלקי חלקות: 9, 10, 12, 33, 37. גוש: 8073, 

חלקות במלואן: 1 - 3.

מחדש  וחלוקה  לאיחוד  אזור  לקבוע   .1 התכנית:  מטרת 
 בלא הסכמת הבעלים, בהתאם להוראות פרק ג', סימן ז' לחוק.
ודרכים  חקלאי  מאזור  בתכנית  הקרקע  ייעוד  את  לשנות   .2
לאזור למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, אזור למגורים א', אזור 
למגורים א' מיוחד, אזור מגורים ב', לאזור מגורים, בית העלמין, 
לשטח פרטי פתוח דרכים ודרכים משולבות. 3. לחלק את אזורי 
ידי  על  ואיזון,  הקצאה  טבלאות  ולהכין  למגרשים  המגורים 
שמאי מוסמך, בהתאם להוראות פרק ג', סימן ז' לחוק התכנון 
במגורים  יח"ד   241 כוללת  התכנית  התשכ"ה-1965.  והבנייה, 
ב',  במגורים  יח"ד  ו–490  מיוחד  א'  במגורים  יח"ד   153  א', 
סך הכל 884 יח"ד בתחום התכנית. 4. לקבוע את עקרונות הביוב 
והניקוז בתחום התכנית בנספח מיוחד. 5. לקבוע דרכים, דרכים 
משולבות וקווי בניין בתחום התכנית וכן לבטל דרכים קיימות, 

הכל בהתאם לתשריט.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/07/2004, ובילקוט הפרסומים 5327, התשס"ד, עמ' 3942, בתאריך 

.07/09/2004

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
טל' 08-9788409, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שרונים, רח' הצורן 4, נתניה 42504, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי מחוזי - מחוז צפון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19389

 שם התכנית: תחנת תדלוק ושירותי דרך - 
דרך מס' 77, כפר כנא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית-מחוזית מחוז 
לתכנית  שינוי   ,19389 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  הצפון 
ג/ 16282, כפיפות לתכניות תמא/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35, 

תמא/ 18, ג/ 11281, תממ/ 2/ 9.
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מקומית-מחוזית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חקלאי  באזור   ,77 מכביש  דרומית  נמצא  המקום  הצפון.  מחוז 
על שטח חקלאי מיוחד - 1. גושים וחלקות: גוש: 16627, חלקי 
.35 ,32  ,28  ,14  - 8 15. גוש: 17383, חלקי חלקות:   - 9  חלקות: 

גוש: 17400, חלקי חלקות: 1 - 6, 32, 68.

מטרת התכנית: א. חלוקת שטח בייעוד חקלאי מיוחד - 1 
ושירותי  תדלוק  תחנת  של  שימוש  הוספת  ב.  תדלוק.  לתחנת 
חקלאי  לרכב  חניה  לשימוש  שאושר  בשטח  ב  מדרגה  דרך 

ואחסנת תוצרת חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת זכויות והגבלות בנייה.
תביעת  ג.  קרקע.  ייעודי  לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב. 

הנחיות בינוי ופיתוח. ד. קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מחוז  המקומית-מחוזית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

צפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 17000.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18958
שם התכנית: קבר האמהות, טבריה

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
לתכניות  שינוי   ,18958 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  טבריה 
טה/ מק/ ג/ 287/ 14, ג/ 287, ג/ 16127, ג/ 11764, ג/ 3449, כפיפות 
לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 2/ 9, תמא/ 35, תמא/ 8, ג/ 9860, 

תמא/ 13/ 5, תמא/ 13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה. גושים וחלקות: 
גוש: 15078, חלקי חלקות: 42, 43, 47, 73.

קבר  למתחם  מפורטת  תכנית  הכנת  א.  התכנית:  מטרת 
למתחם. בנייה  והוראות  זכויות  קביעת  ב.  בטבריה.  האמהות 
שטחים  שימוש  לתוספת   13 תמ"א  מהוראות  הקלה  קבלת  ג. 

פתוחים, מבנים ומוסדות ציבור בייעוד מגורים ואכסון ד'.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח 
לשטח שייעודו שטחים פתוחים ומבנים מוסדות ציבור. ב. שינוי 

ייעוד שטח ציבורי פתוח לשטח שייעודו דרך מוצעת וחניה.

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

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

טבריה, טל' 04-6739526.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17752
שם התכנית: פארק מגורים, גבעת מכוש, כרמיאל

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

17752, שינוי לתכניות ג/ 4979, ג/ במ/ 123.

גושים  כרמיאל.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 18947, חלקה במלואה: 201, חלקי חלקות: 17, 103, 
179, 187, 268. גוש: 18948, חלקי חלקות: 131, 145. גוש: 18991, 
חלקי חלקה: 94. גוש: 19874, חלקי חלקות: 2, 33, 48. גוש: 19946, 

חלקה במלואה: 137, חלקי חלקה: 141.

מטרת התכנית: א. לשנות את ייעוד השטח מאזור המיועד 
פארק  הכוללת  מגורים,  לשכונת  ציבור(  )מבני  חינוך  לקרית 
במרכזה. ב. השכונה החדשה מתוכננת לכלול 195 יח"ד בבנייה 

צמודת קרקע, רוויה.

ממגרש  הקרקע,  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פנימיות  דרכים  למגורים,  המיועדים  למגרשים  ציבור  לצורכי 
לכל  המותרות  התכליות  קביעת  ב.  פתוחים.  ירוקים  ושטחים 
הבנייה  הוראות  קביעת  ג.  התכנית.  מתחומי  קרקע  ייעוד 
לתכליות השונות. ד. מתן הנחיות לעיצוב אדריכלי. ה. קביעת 
ועיצוב  לפיתוח  הנחיות  מתן  ו.  לביצוע.  וההתניות  השלבים 

נופי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2179 עמ'  התש"ע,   ,6068 הפרסומים  ובילקוט   ,07/02/2010

בתאריך 07/03/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כרמיאל, כרמיאל, טל' 04-9085671, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת 
מס' ג/ 18132

שם התכנית: עראבייה, מרכז למסחר ועסקים, נצרת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה 
 ,6881 ג/   ,9000 ג/  לתכניות  שינוי   ,18132 ג/  מס'   מפורטת 

ג/ 10127.
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איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
 ,129  ,100  -  98 86, חלקי חלקות:  16508, חלקה במלואה:  גוש: 
.89  ,8 חלקות:  חלקי   ,3  -  1 במלואן:  חלקות   ,16510 גוש:   .134 

גוש: 16568, חלקי חלקות: 13, 14, 36.

רגיל לשטח  בנייה  ייעוד מאזור  א. שינוי  מטרת התכנית: 
חניה  מסחר  משולב  שטח  ייעוד  שינוי  ב.  ומשרדים.  למסחר 

ושצ"פ לדרך.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד מאזור בנייה רגיל 
בנייה. וזכויות  בהוראות  שינוי  ב.  ומשרדים.  למסחר   לשטח 
ג. שינוי בקווי בניין. ד. התוויית דרכים ומתן לגיטימציה למצב 

קיים. ה. שמירת זכויות בנייה לפי תכנית ג/ 10127 - גן העיר.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/10/2010, ובילקוט הפרסומים 6163, התשע"א, עמ' 1235, בתאריך 

.25/11/2010

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נצרת, נצרת 16000, טל' 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 18566
שם התכנית: שכונת מגורים בת 86 יח"ד, נצרת

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

ג/ 18566, כפיפות לתכניות ג/ 10701, ג/ 16365, ג/ 11810.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16582, חלקה במלואה: 7.

מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה בת 85 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת ייעודי קרקע למגורים, 
דרכים, מבני ציבור ושצ"פים. ב. קביעת השימושים המותרים 
בתחום  בנייה  וזכויות  הוראות  קביעת  ג.  קרקע.  ייעוד  לכל 

התכנית. ד. קביעת תנאים למתן תוקף.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,962 עמ'  התשע"א,   ,6158 הפרסומים  ובילקוט   ,22/10/2010

בתאריך 08/11/2010.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נצרת, נצרת 16000, טל' 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 19633
שם התכנית: שינוי ייעוד בהוראות וזכויות בנייה, 

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

ג/ 19633, שינוי לתכניות נצ/ מק/ 1167, ג/ 8266.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16539, חלקי חלקה: 5.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות וזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה. ב. שינויים 
בתכנית הבינוי. ג. הוספת חניה תת–קרקעית.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,953 עמ'  התשע"ב,   ,6329 הפרסומים  ובילקוט   ,02/10/2011

בתאריך 01/12/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,04-6459200 טל'   ,16000 נצרת  נצרת,  ולבנייה 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 7476

שם התכנית: תקנות בנייה זמניות, שכונת הפועלים 
הערבים, נצרת

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית מס' 
ג/ 7476, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
26/04/1992 ובילקוט הפרסומים 4018, התשנ"ב, עמ' 3675, בתאריך 

.18/06/1992

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת. גושים וחלקות:
גוש: 16531, חלקה במלואה: 50.

)טבלת שימושים(  הבנייה  בתקנות  שינוי  מטרת התכנית: 
המתיחסות לחלקה 50 בגוש 16531 )אזור מגורים ב(.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה נצרת, נצרת, טל' 04-6459200, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19534
שם התכנית: שינוי ייעוד תעשייה ומלאכה לשטח 

תיירות ומסחר, נצרת עילית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  עילית  נצרת  ולבנייה   לתכנון 
 ג/ 19534, שינוי לתכניות 14/ 02/ 1, ג/ 2483, כפיפות לתכניות 

תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 4.

אזור  עילית.  נצרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות   ,17532 גוש:  וחלקות:  גושים  עילית.  נצרת  ג'.  תעשייה 

במלואן: 76, 77.

תעשייה  לאזור  מסחרי  שימוש  הוספת  התכנית:  מטרת 
בעיר נצרת עילית.
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תעשייה   מאזור  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
גובה  ושינוי  בנייה  מרווחי  שינוי  ב.  ומסחר.  תעשייה  לאזור 
בנייה. ג. קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע. ד. קביעת 

הוראות בנייה. ה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, רח' גלבוע 16, 

נצרת עילית, טל' 04-6478828.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/ 8141
שם התכנית: שינוי ייעוד למבנה ציבורי, קרית שמונה

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 8141, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,199 עמ'  התשנ"ה,   ,4247 הפרסומים  ובילקוט   18/08/1994

בתאריך 18/09/1994.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה. גושים 
וחלקות: גוש: 13146, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד בחלק מחלקה 1 בגוש 13145 
הרחבת  לצורך  ציבור,  למוסדות  לשטח  פתוח  ציבורי  משטח 

מחלקת הגבייה של עיריית קרית שמונה.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
עילית 17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
שמונה,  קרית   ,37 הרצל  רח'  שמונה,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
טל' 04-6942454, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים משגב, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, 
בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 15214
שם התכנית: מתחם יער, פקיעין

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה משגב, מעלה הגליל, מעלה נפתלי, בקעת בית הכרם 
מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 15214, שינוי לתכניות תמ"מ 2, 

תמ"א 14, תמ"א 31, ג/ 3362, תמ"מ 2, תמ"מ 2 / 9, תמ"א 8.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'ד אל כרום. גושים 
וחלקות: גוש: 18720, חלקי חלקות: 121, 122. גוש: 18723, חלקות 
במלואן: 30, 31, 33, 34, 37 - 39, 41, 42, חלקי חלקות: 8 - 11, 
21 - 23, 29, 32, 35, 36, 46, 48, 49, 51, 56. גוש: 18724, חלקות 
במלואן: 22, 23, 29, 31, 32, 35, 90, חלקי חלקות: 25 - 28, 30, 
חלקות   ,18740 גוש:   .92  ,91  ,89  ,88  ,80  -  78  ,67  ,48  ,34  ,33
במלואן: 8, 15, חלקי חלקות: 38, 58 - 60, 64. גוש: 18741, חלקה 
במלואה: 32, חלקי חלקות: 30, 128, 132, 133. גוש: 18807, חלקי 
 ,2 3, 5 - 12, 57, 58. גוש: 18808, חלקות במלואן:   חלקות: 1 - 
חלקה   ,18809 גוש:   .29  ,7  ,3  ,1 חלקות:  חלקי   ,26  -  23  ,6  -  4
במלואה: 10, חלקי חלקות: 1, 2, 6, 9. גוש: 18810, חלקי חלקות: 
26, 28, 35, 38. גוש: 18811, חלקי חלקה: 1. גוש: 18814, חלקות 
במלואן: 3-1, 45, חלקי חלקה: 73.  גוש: 18819, חלקה במלואה 
84. גוש: 18820, חלקות במלואן 22, 40, 49, 51. חלקי חלקות: 56, 
 57, 58. גוש: 18914, חלקות במלואן: 6 - 9, חלקי חלקות: 1, 4, 5, 
 ,7  ,3 במלואן:  חלקות   ,18915 גוש:   .27  ,25  ,21  -  14  ,12  -  10
 ,15  -  12  ,9  ,8  ,6  -  4 חלקות:  חלקי   ,27  ,21  -  18  ,16  ,11  ,10
 ,1 חלקות:  חלקי   ,18936 גוש:   .31  -  28  ,26  ,25  ,23  ,22  ,17
חלקות   ,19090 גוש:   .13  ,10 חלקות:  חלקי   ,19088 גוש:   .3
 ,35  ,15 חלקות:  חלקי   ,56  -  54  ,52  ,51  ,45  -  43  ,36  במלואן: 
 39 - 42, 46, 50, 57, 58, 61. גוש: 19091, חלקות במלואן: 55 - 60, 
62 - 67, חלקי חלקות: 43 - 46, 51, 53, 54, 61. גוש: 19115, חלקי 
 חלקות: 29 - 31. גוש: 19195, חלקי חלקות: 107, 109, 114, 116. 
גוש: 19196, חלקות במלואן: 42, 44, 46, חלקי חלקות: 23, 31, 32, 
 36, 38, 40, 41, 43, 45, 49 - 52. גוש: 19197, חלקי חלקות: 1 - 3, 9. 
 ,28  ,26 חלקות:  חלקי   ,37  -  35 במלואן:  חלקות   ,19198  גוש: 
במלואן:  חלקות   ,19199 גוש:   .121  ,120  ,64  ,40  ,39  ,34  -  30
 .31  ,28  ,27  ,24  ,19  ,16  ,15  ,9  ,5  ,4 21, חלקי חלקות:   ,8  ,3  -  1 
גוש: 19200, חלקה במלואה: 28, חלקי חלקות: 4, 6 - 9, 12, 15, 
17, 24 - 27, 41, 42, 56. גוש: 19201, חלקות במלואן: 2, 3, 5, 14, 
19202, חלקות  גוש:   .65  ,16  ,12  ,10  ,9  ,7  ,6  ,4  ,1 חלקי חלקות: 
במלואן: 84 - 95, חלקי חלקות: 26, 65 - 68, 70, 81 - 83, 96, 
 103-97, 104 - 106, 110. גוש: 19207, חלקי חלקות: 55, 56, 58, 79. 
 ,19216 גוש:   .58 חלקה:  חלקי   ,51 במלואה:  חלקה   ,19215 גוש: 
חלקי חלקות: 1, 2, 5. גוש: 19217, חלקי חלקה: 18. גוש: 19218, 
 חלקות במלואן: 10, 11, 13 - 18, 37 - 40, 74, חלקי חלקות: 1, 
גוש: 19219, חלקה   .78  ,77  ,73  ,55  - 53 ,48  ,47  ,32  ,31  ,21  ,20
.52  ,49  ,26  -  24  ,19  ,17  -  14 חלקות:  חלקי   ,13  במלואה: 
 ,8  ,6  ,5  ,3  ,2 חלקות:  חלקי   ,7  ,4 במלואן:  חלקות   ,19220  גוש: 
10 - 13, 17, 18, 20 - 22, 24, 26, 29. גוש: 19221, חלקי חלקות: 
 1, 3 - 15. גוש: 19222, חלקה במלואה: 2, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 
6, 7, 121. גוש: 19223, חלקות במלואן: 8, 24, 25, חלקי חלקות: 
19224, חלקות  גוש:   .29  -  27  ,19  ,18  ,16  ,15  ,13  ,11  -  9  ,7  ,4
 ,39  ,38  ,34  -  27  ,23  -  18 חלקות:  חלקי   ,41  ,37  ,17 במלואן: 
 ,30 חלקות:  חלקי   ,76  ,48  ,31 במלואן:  חלקות   ,19226 גוש:   .43 
33 - 35, 37, 46, 47, 51, 53, 54, 57, 68, 71, 72, 75, 77, 78. גושים 

בחלקיות: 19199.

 22 תמ"א  לפי  שטחים  ופירוט  דיור  א.  התכנית:  מטרת 
יער.  שטחי  וגריעת  הוספת/הרחבת  ב.  לסוגיו.  יער   לשטחי 
ד.  מרעה.  כשטחי  אופיים  ועל  פתוחים  על שטחים  ג. שמירה 
לרווחת  תכליתי  רב  לשימוש  בר–קיימא  ליער  שטחים  ייעוד 
הציבור. ה. ייעוד שטח לשמורת טבע, לפי חוק גנים לאומיים, 
שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

ליערות  גבולות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ולשמורת טבע. ב. קביעת התכלית המותרות בכל ייעוד קרקע. 

ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
טל'  משגב,  ד"נ  משגב,  ולבנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ולמשרדי   ,04-9990102
 ,04-9979659 טל'  מעונה,  הגליל,  מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה 
נפתלי,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ולמשרדי 
ולמשרדי   ,04-9978030 טל'  תרשיחא,  מעלות   ,1 האורנים  רח' 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם, כרמיאל, 

טל' 04-9580693.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחבי תכנון מקומיים משגב, הגליל המרכזי, בקעת בית הכרם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 14435
שם התכנית: מתחם יער תפן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 
14435, שינוי לתכניות תממ 2, תממ 2 9, ג/ 4138, ג/ 5357, ג/ 
לפי  אישור   ,22 תמא/  לתכנית  פירוט   ,5662 ג/   ,3700 ג/   ,1951

תמ"א תמא/ 31, תמא/ 8, תמא/ 14.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: ירכא. יישוב: 
מג'ד אל כרום. גושים וחלקות: גושים בשלמות: 18902, 18903.
 ,16 חלקות:  חלקי   ,18453 גוש:   .40 חלקה:  חלקי   ,18446  גוש: 
 ,34  ,10  ,8  -  6 במלואן:  חלקות   ,18454 גוש:   .74  ,73  ,45  ,44 
48, 49, חלקי חלקות: 1 - 5, 11, 35. גוש: 18818, חלקה במלואה: 
 ,10 18819, חלקי חלקות:  גוש:   .78  ,47  ,45  ,9  46, חלקי חלקות: 
חלקות:  חלקי   ,25 במלואה:  חלקה   ,18820 גוש:   .99  ,24  ,17  ,16
65. גוש: 18900,  67. גוש: 18899, חלקי חלקה:   ,31  ,29  - 26 ,24
חלקות במלואן: 2, 8, 15 - 26, חלקי חלקות: 1, 27, 33, 34. גוש: 
 ,5  ,4 56, חלקי חלקות:   ,14  - 7  ,3  - 1 18901, חלקות במלואן: 
19 - 21. גוש: 18904, חלקות במלואן: 1 - 5, 15, 20, 24, 40, 41, 
43, חלקי חלקות: 6, 14, 16, 18, 19, 21, 26 - 28, 39. גוש: 18905, 
 ,14 חלקות:  חלקי   ,32  ,31  ,28  ,27  ,22  ,16  ,13 במלואן:   חלקות 
 17 - 19, 23 - 26, 29, 30, 33 - 35. גוש: 18906, חלקות במלואן: 
19 - 21, 23, 32, 33, 41, חלקי חלקות: 4, 6, 9 - 11, 14, 16 - 18, 
22, 24, 25, 31, 34, 35, 37, 43 - 46. גוש: 18907, חלקי חלקות: 36, 
37, 40. גוש: 18908, חלקות במלואן: 1 - 11, 13 - 15, 19, 23 - 27, 
33, חלקי חלקות: 12, 16, 18, 20 - 22, 28, 35. גוש: 18909, חלקות 
 במלואן: 4, 5, 28 - 30, 41, 47, חלקי חלקות: 1, 6, 9, 10, 12, 16, 
.48  ,46  ,45  ,43  ,42  ,40  -  37  ,34  -  31  ,27  ,24  -  22  ,20  ,19 
גוש: 18910, חלקות במלואן: 1 - 15, 17, 22, חלקי חלקות: 19, 
21, 23, 25, 26, 28 - 30. גוש: 18911, חלקות במלואן: 30, 32, 35 
- 38, 40, חלקי חלקות: 26, 44, 48, 52. גוש: 18912, חלקי חלקות: 
גוש:   .13  ,11  - 8  ,6  -  4 18913, חלקי חלקות:  גוש:   .60  ,51  ,48
 18921, חלקות במלואן: 65, 68 - 70, חלקי חלקות: 50, 62, 66, 73.

 ,49  ,48  ,46 חלקות:  חלקי   ,82  ,74 במלואן:  חלקות   ,18922 גוש: 

60, 71, 73, 75, 78, 84, 86, 120, 131, 132, 140, 142. גוש: 18937, 
 חלקות במלואן: 1 - 5, 10 - 25, 27 - 29, חלקי חלקות: 6 - 9, 26.
חלקי   ,30  ,27  ,20  -  18  ,15  -  2 במלואן:  חלקות   ,18938 גוש: 
חלקות: 1, 17, 23, 25, 29. גוש: 19030, חלקות במלואן: 23, 24, 30, 
חלקי חלקות: 15, 20 - 22, 25, 29. גוש: 19031, חלקות במלואן: 
9, 26 - 28, חלקי חלקות: 1, 3, 6, 10, 11, 17 - 20, 23, 24, 29, 37, 
 38. גוש: 19035, חלקות במלואן: 2, 3, 6, 8, 12, 26, 30, 31, 33, 37, 
42 - 44, 46, 47, 65, 67, 69, 86, 87, 90, 93, 94, 106, חלקי חלקות: 
 ,102 ,85 ,84 ,71 ,56 ,55 ,49 ,45 ,41 ,34 ,32 ,27 ,25 ,24 ,19 - 17 ,14
103. גוש: 19037, חלקי חלקות: 1, 3, 4, 54. גוש: 19041, חלקות 
במלואן: 13, 30, 33, 39, 43, 69, 81, 82, 85, חלקי חלקות: 21, 31, 
 ,3  -  1 במלואן:  חלקות   ,19042 גוש:   .83  ,70  ,52  -  50  ,38  ,37 
10, 11, 19, 23, 28, 29, 38, 40 - 44, 51, 52, חלקי חלקות: 30, 45, 
חלקות:  חלקי   ,92  ,41 במלואן:  חלקות   ,19043 גוש:   .77  ,56  ,54 
1, 2, 15, 23 - 25, 39 - 42, 55, 56, 87, 94, 108. גוש: 19047, חלקי 
חלקה: 60. גוש: 19048, חלקי חלקה: 87. גוש: 19058, חלקי חלקה: 
1. גוש: 19763, חלקי חלקה: 1. גוש: 19766, חלקה במלואה: 18, 
חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 19767, חלקה במלואה: 1. גוש: 19770, 

חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: א. דיוק ופירוט שטחים לפי תמ"א 22 לשטח 
יער לסוגיו. ב. הוספת /הרחבת שטחי יער נטע אדם מוצע, יער 
.22 בתמ"א  כלולים  שאינם  מוצע  פארק  ויער  לטיפוח   טבעי 
על  שמירה  ד.  מחצבות.  לשיקום  ליערות  שטחים  ייעוד  ג. 
ייעוד שטחים  שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה. ה. 
ליער בר–קיימא לשימוש רב–תכליתי לרווחת הציבור. ו. ייעוד 
טבע,  שמורות  לאומיים,  וגנים  חוק  לפי  טבע  לשמורת  שטח 
חוק  ולפי  התשנ"ח-1998  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים 
החי,  על  לשמור  ובתחומה  התשכ"ה-1965  והבנייה,  התכנון 

הצומח והדומם במצבם הטבעי.

ליערות  גבולות  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ולשמורת טבע. ב. קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד קרקע.

ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
03/11/2006, ובילקוט הפרסומים 5597, התשס"ז, עמ' 582, בתאריך 

.20/11/2006

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
עילית 17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה משגב, ד"נ משגב, טל' 04-9990102, ולמשרדי 
עכו,  המרכזי,  הגליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
טל' 04-9912621, ולמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
בקעת בית הכרם, כרמיאל, טל' 04-9580693, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19459
שם התכנית: שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ 

ודרכים, כפר מנדא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה גבעות אלונים מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19459, 

שינוי לתכנית ג/ 9922, כפיפות לתכנית תממ/ 2/ 49.
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גושים  מנדא.  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 17565, חלקות במלואן: 40, 41. גוש: 17566, חלקי 

חלקה: 12.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד למגורים והוספת כ–50 יח"ד, 
שצ"פ, והצעת דרכים.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד למגורים ושצ"פ והצעת 
דרכים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
שפרעם,  אלונים,  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

טל' 04-9502017.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 16985

 שם התכנית: שינוי ייעוד משטח חקלאי ואזור 
מגורים לאזור מגורים משולב במסחר, שפרעם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 ,11009 ג/   ,9915 ג/   ,7025 ג/  לתכניות  שינוי   ,16985 ג/  מס' 

כפיפות לתכנית תממ/ 2/ 9.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות:  חלקי   ,18  ,17 במלואן:  חלקות   ,10285 גוש:   וחלקות: 

.53 ,51 ,39 ,33 ,19 ,14 ,13

היתרים  למתן  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ולאישור מבנים בשטח התכנית.

משטח  מגורים,  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאי, משטח חקלאי מיוחד ומדרך למגורים ולמגורים ומסחר, 
לשצ"פ ולדרך. ב. קביעת שימושים לאזורים שונים כוללים בקו 
שונים  לאזורים  בנייה  הוראות  קביעת  ג.  התכנית.  של  כחול 
כלולים בקו הכחול של התכנית. ד. מתן הקלה מדרך ראשית 
מס' 79 במקום 100 מ' ל–55 מ' מציר הדרך. ה. קביעת הוראות 

לפיתוח השטח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20/02/2009 ובילקוט הפרסומים 5925, התשס"ט, עמ' 2675, בתאריך 

.05/03/2009

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 

17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גבעות אלונים, שפרעם, טל' 04-9502017, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 19412

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים ב' למגורים 
ומשרדים, והקטנת קווי בניין שפרעם

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

מס' ג/ 19412, שינוי לתכנית ג/ 15969.

גושים  שפרעם.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 10277, חלקי חלקה: 45.

משולב  לייעוד  ב'  ממגורים  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
כל  בסך  שינוי  בלא  הבניין  בקווי  ושינוי  ומשרדים,  מגורים 

זכויות הבנייה

ב'  ממגורים  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת שימושים  ג.  בניין.  קווי  ב. הקטנת  ומשרדים.  למגורים 

והוראות בנייה. ד. קביעת הוראות למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/08/2011, ובילקוט הפרסומים 6288, התשע"א, עמ' 6280, בתאריך 

.31/08/2011

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבנייה 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גבעות אלונים, שפרעם, טל' 04-9502017, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 18280
שם התכנית: קווי הולכה ובריכות איגום, קידוחי שמיר

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

ג/ 18280.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צפונית לקיבוץ שמיר, 
צפונית לקלע אלון. גושים וחלקות: גוש: 202000, חלקי חלקות: 

.4 ,2

מטרת התכנית: הקמת תחנות שאיבה ובריכות אגירה.

למיתקנים  שטח  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הנדסיים. ב. קביעת הוראות והנחיות למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,38 עמ'  התשע"א,   ,6135 הפרסומים  ובילקוט   ,06/08/2010

בתאריך 16/09/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.



ילקוט הפרסומים 6377, כ"ב בשבט התשע"ב, 15.2.2012 2584

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 18637
שם התכנית: הסדרת צומת כורסי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ג/ 18637, שינוי לתכנית ג/ 7791, כפיפות לתכניות תמא/ 13, 
ג/ 8730, ג/ מק/ 01/ 8730, תמא/ 22, תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/ 
34, תממ/ 2/ 3, תמא/ 35, תמא/ 34/ ב/ 4, אישור לפי תמ"א 

תמא/ 3/ ב/ 11.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת כורסי. כבישים 
918 ו–789. גושים וחלקות: גוש: 200000, חלקי חלקות: 13 - 15, 

.38 ,36

מטרת התכנית: א. הסדרת צומת הדרכים מס' 918 ו–789 -
צומת כורסי. ב. הקלה בקו בניין לדרך 789 מ–80 מ' מציר הדרך 
918 בדבר שני  בניין מדרך  ג. הקלה בקו  מ' מציר הדרך.  ל–20 

מבנים קיימים בפועל ובשימושם הנוכחי בלבד.

צומת  הסתעפויות  הסדרת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקרקע  לייעוד  המותרות  התכליות  ופירוט  קביעת  ב.  כורסי. 
איכות  בדבר  הנחיות  ד.  אדריכליות.  הנחיות  קביעת  ג.  דרך. 

ושימור הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6203, התשע"א, עמ' 2698, בתאריך 

.23/02/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 18639
שם התכנית: הסדרת צומת מעלה גמלא

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 
18639, כפיפות לתכניות תמא/ 13, תמא/ 3/ 11/ ב, תממ/ 2/ 3, 

תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מעלה גמלא.
גושים וחלקות: גוש: 200000, חלקי חלקות: 2, 3, 33, 36.

 918  ,869 מס'  הדרכים  צומת  הסדרת  א.  התכנית:  מטרת 
- צומת מעלה גמלא. ב. התחברות דרך גישה מקומית הפונה 

מערבה, לחופי הכנרת עם דרך אזורית 918.

צומת  הסתעפויות  הסדרת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לייעוד  המותרות  התכליות  ופירוט  קביעת  ב.  גמלא.  מעלה 
בדבר  הנחיות  ד.  אדריכליות.  הנחיות  קביעת  ג.  דרך.  הקרקע 

איכות ושימור הסביבה ומניעת מפגעים סביבתיים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/03/2011 ובילקוט הפרסומים 6222, התשע"א, עמ' 3598, בתאריך 

.10/04/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
נצרת  הממשלה,  קריית  דרך  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
עילית 17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית 

לתכנון ולבנייה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 18737

שם התכנית: תכנית מיתאר, נטור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/ 18737, 
שינוי לתכנית ג/ 12478, כפיפות  לתכניות תמא/ 35, גן/ מק/ 12478/ 

01, ג/ 16881, תממ/ 2/ 3, אישור לפי תמ"א תמא/ 22.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

רחוב  נטור.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נטור. גושים וחלקות: גוש: 200000, חלקה במלואה: 13.

מטרת התכנית: א. רה תכנון והגדלת שטח המחנה כפועל 
יוצא לשינויים באורחות החיים / ושינוי סיווג מקיבוץ למושב.
)נחלות,  וחלוקתו למגרשים  והרחבת שטח המגורים  ב. הסדרת 
התיישבות קהילתית(. ג. הסדרת שטחי ציבור ותעסוקה, ספורט, 
ייעודי  וקביעת  המשק  מבני  אזור  הסדרת  ד.  ומלונאות.  נופש 
קרקע בהתאם, תעסוקה ומסחר, תעשייה קלה ומלאכה. ה. תכנון 

מערכת הדרכים והחניות. ו. איחוד וחלוקה מחדש.

קיימים  קרקע  ייעודי  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ספורט  תעסוקה,  קרקע:  ייעוד  תוספת  כולל  שונים  לשימושים 
ונופש, מלונאות ונופש. ב. קביעת התכליות המותרות בכל אחד 
קביעת  ד.  בנייה.  הוראות  קביעת  ג.  ופירוטן.  הקרקע  מייעודי 

הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
05/06/2011 ובילקוט הפרסומים 6255, התשע"א, עמ' 5107, בתאריך 

.26/06/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/ 7699
שם התכנית: שינוי ל–5007 רמת הגולן, אורטל

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 7699, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,4064 עמ'  התשנ"ג,   ,4137 הפרסומים  ובילקוט   28/06/1993

בתאריך 19/08/1993.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אורטל.

מטרת התכנית: קביעת אזורים ועתודת קרקע לשימושים 
שונים בתחום התכנית.
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המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גולן, קצרין 12900, טל' 04-6969712, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' ג/ 16293

שם התכנית: מגרש כדורגל ותחנת מעבר לפסולת 
יבשה, שבלי אום אלג'נם

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' ג/ 16293, שינוי לתכנית ג/ 11002, כפיפות 

לתכניות תמא/ 35, תמא/ 16, תממ/ 2/ 9.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: אום אל גאנם 
17004, חלקי חלקות:  גוש:  וחלקות:  גושים  רחוב אום אל–גנם. 

.25 ,24 ,12 ,9

מטרת התכנית: הוספת שטח למגרש כדורגל ושטח לתחנת 
שינוע לפסולת מוצקה בשבלי אום אל גאנם.

עיקרי הוראות התכנית: 1. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח 
ספורט ונופש, שטח לפסולת ודרכים. 2. קביעת הנחיות להקמת 
מגרש כדורגל. 3. קביעת הנחיות להקמת תחנה לפסולת גושית 

יבשה וגזם בלא פסדיים. 4. קביעת הנחיות סביבתיות.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/11/2010 ובילקוט הפרסומים 6173, התשע"א, עמ' 1519, בתאריך 

.16/12/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6772333 טל'  תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 7873

שם התכנית: שינוי תוואי דרכים, מג'אר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית 
בעיתונים  פורסמה  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   ,7873 ג/  מס' 
התשנ"ה,   ,4248 הפרסומים  ובילקוט   ,01/09/1994  בתאריך 

עמ' 230, בתאריך 22/09/1994.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מג'אר. גושים 
וחלקות: גוש: 15569, חלקי חלקות: 14, 15, 22, 23, 24, 51.

מטרת התכנית: שינויים בתוואי הדרכים בשטח התכנית.     

            

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-6772333 טל'  תבור,  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18654
שם התכנית: ספורט ונופש, צומת הגומא

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שינוי   ,18654 ג/  מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  העליון  הגליל 
לתכנית ג/ 6050, כפיפות לתכניות תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 3, 

תמא/ 35, אישור לפי תמ"א תמא/ 3.

וחלקות:  גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש: 13488, חלקי חלקות: 6, 7. גוש: 14028, חלקי חלקות: 7 - 10.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד משטח שייעודו חורשה ונופש 
פעיל לייעוד גן אירועים.

חורשה  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
פיתוח,  הוראות  קביעת  ב.  אירועים.  גן  לשטח  פעיל  ונופש 

זכויות בנייה ומתן היתרי בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
פינה  ראש  הגליל העליון,  ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית 

.12100

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/ 7848
שם התכנית: שינוי ייעוד למבני משק, עמיעד

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 7848, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,3473 עמ'  התשנ"ג,   ,4124 הפרסומים  ובילקוט   02/06/1993

בתאריך 24/06/1993.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עמיעד. גושים 
וחלקות: גוש: 13526, חלקה במלואה: 8.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד למבני משק.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 17511, 
טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,12100 פינה  ראש  העליון,  הגליל 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון 

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18409
שם התכנית: קידוח ברעם 4

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה הגליל העליון מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 18409, 
כפיפות לתכניות תמא/ 22, תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/ 

34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: ברעם. גושים 
וחלקות: גוש: 14247, חלקי חלקות: 2, 3, 6, 8.

ייעוד  בלא  מקרקע  הקרקע  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
קרקע מוגדר לקרקע המיועדת למיתקנים הנדסיים, ליער כמוגדר 
בתמ"א 22, הכולל זיקת הנאה להסדרת דרך גישה מכביש 899, 

והחלת רדיוס מגן לשמירת מי הקידוח והגנתם.

המותרים  השימושים  הגדרת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
השימושים  קביעת   .2 הנדסיים.  למיתקנים  המיועדת  בקרקע 
הוראות  ומתן  הנדסיים  למיתקנים  המיועד  בשטח  המותרים 
ומתן  האתר  לפיתוח  הוראות  קביעת   .3 בנייה.  היתרי  למתן 
חיבור   .4 הקיים.  במרקם  האתר  של  לשילובו  נופיות  הנחיות 
תחום  הגדרת   .5  .899 לכביש  גישה  דרך  באמצעות  המיתקן 

רדיוס מגן לשמירת מי הקידוח והבטחת פעילותו.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, 
נצרת עילית 17511, טל' 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא 
העליון,  הגליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי 

ראש פינה 12100.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/ 7571
שם התכנית: שינוי ל–4947, קיבוץ געתון

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 7571, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים, בתאריך 
26/11/1992 ובילקוט הפרסומים 4070, התשנ"ג, עמ' 858, בתאריך 

.31/12/1992

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ געתון. גושים 
וחלקות: גוש בחלקיות: 18329.

קרקע  ועתודות  אזורים  קביעת  א.  התכנית:  מטרת 
לשימושים שונים בתחום התכנית. ב. התוויית רשת הדרכים 
למיניהן וסיווגן. ג. קביעת הוראות בנייה שונות המסדירות את 
שבהם           באזורים  ותעשייה,  משק  מבני  ציבור,  מבני  המגורים, 
מותרת הבנייה. ד. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת 
השימוש בשטחים ציבוריים אחרים. ה. קביעת תנאים, הנחיות 

ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי התכנית.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
וכל   ,04-9879621 טל'  מערבי,  גליל  ד"נ  אשר,  מטה  ולבנייה 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדת 

תכנית מיתאר מקומית מס' ג/ 13784
שם התכנית: שינוי תכנון מפורט באזור גוש 18254

נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
בתאריך  בעיתונים  שפורסמה   13784 ג/  מס'  מקומית  מיתאר 
 ,1221 עמ'  התשס"ו,   ,5480 הפרסומים  ובילקוט   06/01/2006
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   ,12/01/2006 בתאריך 
והבנייה, התשכ"ה-1965, מופקדת במשרדי הוועדה המחוזית 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה חבל אשר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 

ג/ 13784, שינוי לתכניות ג/ 7405, ג/ 2316.

דנון. שיח'  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 18250, חלקי חלקה: 34. גוש: 18251, חלקי 
חלקי   ,51  -  46 במלואן:  חלקות   18253 גוש:   .6  ,3  ,2 חלקות: 
חלקות: 43, 45, 52, 53, 61 - 63. גוש: 18254, חלקות במלואן: 1, 
 4, 7 - 12, 14 - 16, 18 - 20, 24, 44, חלקי חלקות: 2, 3, 5, 6, 13, 
21 - 23, 25, 41. גוש: 18255, חלקי חלקות: 10, 11. גוש: 18257, 

חלקות במלואן: 18 - 27, חלקי חלקות: 6, 7, 17, 28.

דרכים  ומערכת  לבנייה  מגרשים  הסדרת  התכנית:  מטרת 
חדשה.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת דרכים חדשות וביטול 
ב. חלוקת שטחים המסווגים כאזור מגורים  דרכים מאושרות. 
החדשה.  הדרכים  למערכת  בהתאמה  ציבוריים,  ושטחים   א' 
ג. איחוד וחלוקה מחדש )חלוקה חדשה( בחלק משטח התכנית, 
התשכ"ה-1965. והבנייה,  התכנון  לחוק  ג'  לפרק  ז'  סימן   לפי 

ד. קביעת תנאים לבנייה ולפיתוח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
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הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מטה אשר, ד"נ גליל מערבי,     
טל' 04-9879621.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17418
שם התכנית: תחנת קולחים, בית שערים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 
 ,35 102, כפיפות לתכניות תמא/  17418, שינוי לתכנית משצ/ 

תממ/ 2/ 9.

יישוב: בית שערים. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
גושים וחלקות: גוש: 17499, חלקי חלקה: 118.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד הקרקע משטח המוגדר כשטח 
חקלאי לשטח המיועד למיתקנים הנדסיים, וטיפול נופי להקמת 

תחנת שאיבה.

קביעת השימושים המותרים  א.  הוראות התכנית:  עיקרי 
בנייה  הוראות  קביעת  ב.  הנדסיים.  למיתקן  המיועד  בשטח 
ומתן  הוראות  קביעת  ג.  הנדסיים.  למיתקנים  המיועד  בשטח 

הנחיות לפיתוח סביבתי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/05/2010 ובילקוט הפרסומים 6098, התש"ע, עמ' 3447, בתאריך 

.21/06/2010

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים, עפולה 18120, טל' 04-6520038, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 19315

שם התכנית: הסדרת דרך, עין מאהל
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  העמקים  מבוא   ולבנייה 

ג/ 19315, שינוי לתכניות ג/ 9423, ג/ 7609.

מאהל.  עין  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 16937, חלקי חלקות: 5, 22, 75.

לתשריט  בהתאם  מקומית  דרך  הסדרת  התכנית:  מטרת 
חלוקה מאושר והפיכת חלק ממנה לשביל.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מדרך למגורים ולשביל.

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 
פרסומה של ההודעה  ממועד  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 19400

שם התכנית: הסדרת מערכת דרכים מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  העמקים  מבוא   ולבנייה 

ג/ 19400, שינוי לתכניות ג/ 5249, ג/ 16217.

ריינה.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 גושים וחלקות: גוש: 17523, חלקי חלקות: 8, 17 - 19, 20 - 22.
גוש: 17529, חלקי חלקות: 43, 56, 58. גוש: 17530, חלקי חלקות: 

.67 ,50 ,45 ,44

המקומית.  הדרכים  במערכת  שינוי  א.  התכנית:   מטרת 
מגורים.  מגרש  לגבולות  בהתאם  שצ"פ  גבולות  שינוי   ב. 

ג. קביעת הסדרי תנועה חדשים.

למגורים.  מדרך  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ג. שינוי ייעוד מדרך משולבת  ב. שינוי ייעוד ממגורים לדרך. 

למגורים. ד. שינוי ייעוד משצ"פ למגורים.

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 
פרסומה של ההודעה  ממועד  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, 

נצרת עילית 17000, טל' 04-6468585.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19746
שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע למבנים ומוסדות 

ציבור, כיסרא
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
ג/ 19746,  ולבנייה מעלה הגליל מופקדת תכנית מפורטת מס' 
שינוי לתכנית ג/ 3362, כפיפות לתכניות תמא/ 34/ ב/ 4, תממ/ 

2/ 9, תמא/ 35, מק/ 2006/ 61, ג/ 14495.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כיסרא. גושים וחלקות: 
גוש: 19200, חלקי חלקות: 30, 56.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד קרקע למבנים ומוסדות ציבור 
בכיסרא.

עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע ממרכז אזרחי 
)לפי תכנית ג/ 3362( למבנים ומוסדות ציבור. ב. הגדלת אחוזי 
בנייה וגובה. ג. קביעת הוראות בנייה. ד. קביעת הנחיות בינוי 

ועיצוב אדריכלי. ה. קביעת הנחיות סביבתיות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
מעלה  ד"נ  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

הגליל, מעונה, טל' 04-9979659.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחבי תכנון מקומיים מעלה הגליל, מעלה נפתלי

הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית מיתאר 
מקומית והודעה מתוקנת בדבר אישור תכנית מיתאר 

מקומית מס' ג/ 11784
שם התכנית: שמורת טבע, מצד אבירים

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על אישור תכנית 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה   ,11784 ג/  מס'  מקומית  מיתאר 
בהתאם  וכי   ,05/01/2012 בתאריך   ,1828 עמ'  התשע"ב,   ,6354
נמסרת  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף 
 ,11784 ג/  מס'  מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  הודעה 

אישור לפי תכניות תמ"מ תממ/ 2, תמא/ 31, תמא/ 22.

יישוב:  גורן.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פסוטה. גושים וחלקות: גוש: 18679, חלקי חלקה: 9. גוש: 18680, 
 ,26  -  12  ,7 במלואן:  חלקות   ,19669 גוש:   .5  ,3 חלקות:   חלקי 
חלקות   ,19672 גוש:   .58  ,42  ,3 חלקות:  חלקי   ,46  ,30  -  28
40, חלקי חלקות:   ,39  ,37  ,36  ,33  ,32  ,30  - 21  ,7  -  1 במלואן: 
 ,4  ,3  ,1 19673, חלקות במלואן:  גוש:   .42  ,38  ,35  ,34  ,31  ,20  ,8

18, חלקי חלקות: 2, 5, 16, 17. גוש: 19674, חלקות במלואן: 20, 
 22, 24, חלקי חלקות: 2 - 4, 21, 23. גוש: 19675, חלקי חלקה: 6.
במלואן:  חלקות   ,19686 גוש:   .1 במלואה:  חלקה   ,19676  גוש: 
חלקה   ,19831 גוש:   .30  ,14  ,9  ,7 חלקות:  חלקי   ,13  ,12  ,6  -  1

במלואה: 5, חלקי חלקות: 1, 2.

מטרת התכנית: א. לשנות ייעוד משטח חקלאי ושטח טבעי 
השטח  את  לייעד  ב.  טבע.  שמורת  שייעודו  לשטח  לשימור 
לשמורת טבע לפי חוק הגנים הלאומיים, שמורות טבע, אתרים 
התכנון  חוק  ולפי  התשנ"ח-1998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים 
והדומם  ג. לשמור על החי, הצומח  והבנייה, התשכ"ה-1965. 
פיתוח  תוך  בשמורה,  הביקור  את  להסדיר  ד.  הטבעי.  במצבם 

אקסטנסיבי מינימלי.

לשטח  השטח  את  לייעד  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שייעודו שמורת טבע. ב. קביעת התכליות המותרות בכל ייעוד 

קרקע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11/03/2005 ובילקוט הפרסומים 5391, התשס"ה, עמ' 2418, בתאריך 

.17/04/2005

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מעלה הגליל, ד"נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, 
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, רח' 
האורנים 1, מעלות תרשיחא, טל' 04-9978030, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' ג/ 19224

שם התכנית: חלוקה ושינוי הוראות בינוי, בית ג'אן
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מעלה נפתלי מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' ג/ 19224, שינוי 

לתכנית ג/ 685.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: בית ג'ן. גושים 
וחלקות: גוש: 19523, חלקה במלואה: 7.

מטרת התכנית: א. שינוי הוראות בנייה מגרש בגוש 19523, 
שינוי  ג.  מרביים.  בנייה  באחוזי  בהוראות  שינוי  ב.   .7 חלקה 
שינוי  ה.  בתכנית.  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  ד.  הקרקע.  בתכסית 

צפיפות. ו. שינוי במספר קומות.

מותרים  בנייה  אחוזי  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–72%.  מ–36%  קרקע  תכסית  הגדלת  ב.  ל–160%.   מ–72% 
ג. שינוי במספר קומות, מ–2 ל–3 קומות. ד. הוספת יחידת דיור. 

ה. שינוי בקו בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  ממועד  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
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למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, 

מעלות תרשיחא, טל' 04-9978030.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17822
שם התכנית: בית עלמין דרומי, סכנין

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

ג/ 17822, אישור לפי תכניות תמ"א תמא/ 35, תמא/ 22.

וחלקות: גושים  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 ,25 חלקות:  חלקי   ,19288 גוש:   .14 חלקה:  חלקי   ,19237  גוש: 

43, 44. גוש: 19296, חלקי חלקה: 42.

עזר  ושטחי  עלמין  לבית  שטח  הגדרת  א.  התכנית:  מטרת 
נלווים. ב. הגדלת זכויות בנייה והוראות בינוי.

לבית  קרקע  ייעודי  קביעת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
זכויות  קביעת  ב.  פתוח.  ציבורי  שטח  חניון,  כבישים,  עלמין, 

בנייה. ג. קביעת הנחיות בינוי ופיתוח.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/12/2010 ובילקוט הפרסומים 6183, התשע"א, עמ' 1942, בתאריך 

.04/01/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב, ד"נ משגב, טל' 04-9990102, וכל מעוניין רשאי 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מס' ג/ 7305

שם התכנית: שינוי ייעוד לחממות, מושב יעד
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מפורטת מס'  ג/ 7305, שהודעה בדבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 
בילקוט  פורסמה  התשכ"ה-1965,  והבנייה,  התכנון  לחוק   89

הפרסומים 3970, התשנ"ב, עמ' 2002, בתאריך 06/02/1992.

גושים  יעד.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גוש: 19805, חלקי חלקות: 10 - 17, 33.

מטרת התכנית: הקמת אזור חממות.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6508555 טל'   ,17511
ושעות  בימים   ,04-9990102 טל'  משגב,  ד"נ  משגב,  ולבנייה 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17759
שם התכנית: חוות לולים, קיבוץ תל קציר

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ג/ 17759, שינוי לתכנית ג/ 1593, כפיפות לתכניות תמא/ 13, 
תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, אישור לפי תכניות 

תמ"א תמא/ 35, תמא/ 3/ 11/ ב.

קציר. תל  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גוש: 15710, חלקי חלקה: 14.

 3 בת  לולים  לחוות  לגיטימציה  מתן  א.  התכנית:  מטרת 
יחידות. ב. שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי לשטח למבני משק. 

ג. בניית שני לולים חדשים.

למבני  מחקלאי  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
משק. ב. צמצום רצועה לתכנון של דרך 918 מ–300 מ' ל–270 מ' 

בעבור שינוי ייעוד משטח חקלאי למבני משק.

בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
התשע"א,   ,6163 הפרסומים  ובילקוט   22/10/2010  בתאריך 

עמ' 1244, בתאריך 25/11/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק הירדן, טל' 04-6757636, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19423
שם התכנית: מיתקן הנדסי פוטו–וולטאי, שדה נחום א'

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה עמק המעיינות מופקדת תכנית מפורטת מס' ג/ 19423, 
שינוי לתכניות ג/ 16066, משצ/ 48, כפיפות לתכניות תמא/ 10/ 
ד/ 10, תמא/ 3/ 11/ ג, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 34/ ב/ 5, תמא/ 

35, תממ/ 2/ 9, תמא/ 34/ ב/ 3.

נחום. שדה  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 גושים וחלקות: גוש: 22863, חלקה במלואה: 12, חלקי חלקות: 

5, 6, 13, 14. גוש: 22864, חלקי חלקה: 33.

מטרת התכנית: ייעוד קרקע למיתקן הנדסי פוטו–וולטאי.

חקלאי  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשטח למיתקן הנדסי פוטו–וולטאי. ב. קביעת ופירוט התכליות 
הוראות  קביעת  ג.  הפוטו–וולטאי.  המיתקן  בשטח  המותרות 
בנייה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי. ד. הנחיות בדבר איכות 
ושימור הסביבה. ה. הקלה מקו בניין מדרך 71, מ–100 מ' מציר 
הדרך ל–25 מ' מציר הדרך בעבור שצ"פ ודרך מוצעת, ו–50 מ' 

מציר הדרך למיתקנים פוטו–וולטאיים.

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 
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להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טל'   ,17511
ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן,  הוועדה המקומית לתכנון 

טל' 04-6065850.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת מס' ג/ 7934
שם התכנית: קיבוץ נווה איתן

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  דחיית  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ג/ 7934, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 
 ,4135 עמ'  התשנ"ד,   ,4227 הפרסומים  ובילקוט   12/06/1994

בתאריך 30/06/1994.

איתן. נווה  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים וחלקות: גושים בחלקיות: 22902, 22942, 22943.

נווה  קיבוץ  של  הפיתוח  שטח  תיחום  א.  התכנית:  מטרת 
פיתוח.  הוראות  קביעת  ג.  ואזורים.  יעדים  קביעת  ב.   איתן. 

ד. מתן היתרי בנייה.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית 
17511, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק המעיינות, בית שאן, טל' 04-6065850, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יוסף ברון 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 111/ 17

שם התכנית: מרכז חוף אלמוג
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
 ,17  /111  /03  /2 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  ולבנייה 

כפיפות לתכניות 2/ 02/ 101, 2/ 03/ 111/ 5, 2/ 02/ 101/ 27.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

אלמוג.  חוף  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
מדרום:  אורכידאה,  מלון  מצפון:    .379  ,725-191  ,575 נ"צ 
הרי  ממערב:  הערבה,  דרך  ממזרח:  הימית,  האוניברסיטה 

רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  אילת. 
גושים וחלקות: גוש 40031, חלק מחלקות 1, 3. גוש 40032, חלק 

מחלקות 1, 5.

לתיירות  מיוחד  משטח  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
הבנייה. זכויות  תוספת  ב.  מסחרית.  וחזית  מלונאות  לאזור 
פתוח. ציבורי  לשטח  בעתיד  לתכנון  משטח  ייעוד  שינוי   ג. 
לדרך. מיועד  לשטח  מיוחד  לתכנון  משטח  ייעוד  שינוי   ד. 
ה. שינוי ייעוד משטח לדרך לשטח לטיפול נופי משולב בחניה.
ולשטח  מלונאות  לאזור  הנדסי  למיתקן  ייעוד משטח  שינוי  ו. 
ומס'  בניין  קווי  גובה,  מגבלות  קביעת  ז.  וחניה.  נופי  טיפול 
קומות. ח. קביעת מס' יח' אכסון מלונאי עד 160. ט. קביעת שטח 

לחזית מסחרית. י. הקלה בקו בניין לדרך מס' 90.

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 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  ידי התכנית, 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
יומצא למשרדי הוועדה  08-6263795. העתק ההתנגדות  טל' 
אילת,   ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 135/ 81

 שם התכנית: בית צמוד קרקע במגרש 540א, 
שכונת יעלים, אילת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
 /03  /2 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  ולבנייה  לתכנון 
 46  /135  /03  /2  ,18  /135  /03  /2 לתכניות  שינוי   ,81  /135

)תרש"צ 10/ 18/ 4(.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

דישונים  רח'  אילת.  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
 ,195.075  X קואורדינטה  אילת.  יעלים.  שכונת   .540/1
קואורדינטה Y 386.600. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 40052 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקה בשלמותה: 118, חלקי חלקה: 10.

בניין  בקווי  שינויי  בנייה,  זכויות  תוספת  מטרת התכנית: 
ותוספת של שתי יחידות אירוח.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת זכויות בנייה. ב. שינוי 
ג. שינוי בקו בניין צפוני מ–4 מ'  בקו בניין דרומי מ–5 מ' ל–0. 
ל–0 לקומת הקרקע בלבד. ד. שינוי בקו בניין מערבי לפי תשריט 

ונספח בינוי. ה. תוספת שתי יחידות אירוח.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
אילת,   ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 152/ 13

שם התכנית: מגרש 15, משעול אודם 9, שכונת 
אבני חן, אילת

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אילת 
וכפיפות  שינוי   ,13  /152  /03  /2 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 

לתכנית 2/ 03/ 152/ 6, כפיפות לתכנית 2/ 02/ 101.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. משעול אודם 
9. שכונת אבני חן. אילת. קואורדינטה X 384.634, קואורדינטה 
Y 194.581. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   40124 גוש:  מס'  וחלקות:  גושים 

בשלמותה: 17, חלקי חלקה: 56.

מטרת התכנית: תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המסדירה 
בנייה  תוספת  מבוקשת  זו  בתכנית   .15 במגרש  קיימת  בנייה 
במרתף קיים לטובת שטח שירות, תוספת בנייה בקומת הקרקע 
ובקומת הגג לטובת שטח עיקרי, תוספת בריכה, פרגולה ושינוי 
מפלס 0.00+ לפי מצב קיים. נוסף על כך מבוקש שינוי להנחיות 
בינוי - מתן אפשרות לבניית מדרגות חיצוניות ביציאה מקומת 

המרתף.

זכויות הבנייה - שטח  א. שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
 202.40  :6/152/03/2 מס'  מאושרת  תכנית  לפי  מותר  עיקרי 
שירות  שטח  מ"ר.   291.22 מוצע:  עיקרי  שטח  הכל  סך  מ"ר. 
סך  מ"ר.   30.00  :6/152/03/2 מס'  מאושרת  תכנית  לפי  מותר 
בניין.  בקווי  שינוי  ב.  מ"ר.   78.36 מוצע:  שירות  שטח  הכל 
מוצעת  משופע,  לגג   8.00 מותר  בינוי:   בהוראות  שינוי  ג. 
מותר:  מרבית:  בתכסית  שינוי  ד.  בגובה.  ס"מ   20 של  תוספת 
לפי   +0.00 מפלס  שינוי  ה.  מ"ר.   153.58 מוצע:   - מ"ר   151.80
 מצב קיים: מאושר - 33.60+, מוצע - 34.06+. סך הכל הוגבה 
ב–46 ס"מ. ו. שינוי בהוראות בינוי: מתן אפשרות לבניית מדרגות 

חיצוניות ביציאה מקומת המרתף.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה אילת, רח' חטיבת הנגב 1, אילת, טל' 

.08-6367114

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 2/ 03/ 193/ 3

שם התכנית: בית במשעול קרקל 10, מגרש 53, 
שכונת נווה מדבר, אילת

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  ולבנייה   לתכנון 
כפיפות   ,193  /03  /2 לתכנית  וכפיפות  שינוי   ,3  /193  /03  /2

לתכניות 2/ 02/ 101, 2/ 02/ 101/ 33.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

משעול  בין  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 קרקל לשד' חטיבת גולני. קואורדינאטה X 195.475, קואורדינטה 
Y 387.060. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   40119 גוש:  מס'  וחלקות:  גושים 

בשלמותה: 59, חלקי חלקה: 63.

מטרת התכנית: תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית  המסדירה 
נווה  בשכונת   53 מגרש   .10 קרקל  במשעול  בבית  קיימת  בנייה 

מדבר.

השינויים המוצעים בתכנית זו הם: תוספת זכויות בנייה, 
הגדרת קווי בניין לסככות צל ומצללות, תוספת שתי יחידות 

דיור ושינוי הוראות בנייה בדבר גדרות.

תוספת  בנייה:  זכויות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
של  תוספת  גג:  עליית   .52% מוצע:   .35% מאושר:   .17% של 
מאושר:  צל:  סככות  מ"ר.   42 מוצע:  מ"ר.   30 מאושר:  מ"ר.   12 
צל  לסככות  שירות  שטחי  תוספת  מוצע:  לחניה.  מ"ר   35
להצללה וקירוי חניות בשטח שלא יעלה על  120 מ"ר, כמצוין 
יח"ד   2 של  תוספת  יח"ד:  תוספת  הבינוי.  ובנספח  בתשריט 
למצללות/סככות:  בניין  קווי  יח"ד.   3 מוצע:  יח"ד   1 מאושר: 
בינוי(.  נספח  )ראה  צל  לסככת  מ'   0 צפוני:  בניין  קו   מוצע: 
בניין  קו  בינוי(.  נספח  )ראה  צל  לסככת  מ'   0 דרומי:  בניין  קו 
מערבי:  בניין  קו  בינוי(.  נספח  )ראה  למצללה  מ'   0  מזרחי: 
0, 1, 2 מ' לסככת צל )ראה נספח בינוי(. גדרות: מאושר: חזית 
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המגרש הפונה לרחוב המשולב תהיה בלא גדרות. מוצע: תותר 
גובה  עד  קל  וחומר  מקומית  לקט  אבן  בשילוב  גדרות   בניית 

1.80 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 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
אילת,   ,1 הנגב  חטיבת  רח'  אילת,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6367114.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 2/ 03/ 243
שם התכנית: מסחר ומוסדות ציבור, שכונת גנים ב',  

אילת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
פירוט   ,321 מק/   /2  ,402 מק/   /2 לתכניות  שינוי   ,243  /03  /2

לתכנית 2/ במ/ 101, כפיפות לתכנית 2/ 02/ 101.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

קואורדינטה  אילת.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
פינת  ב',  גנים  שכונת   .384.400  Y קואורדינטה   ,194.450  X
בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  ולוטוס.  ברקן  הרחובות 
.1 חלקה:  חלקי   ,40076 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול   בקו 
 1-702  ,1-701 מגרשים:   .131  ,124 חלקות:  חלקי   ,40079 גוש: 
בהתאם לתכנית 2/במ/101. 12, 15 בהתאם לתכנית 2/מק/402.

מטרת התכנית: א. תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית להקמת 
הגדרת  ידי  על  ב',  גנים  בשכונת  ציבורי  ומוסד  מסחרי  מבנה 
זכויות ומגבלות בנייה. כמו כן מסדירה תכנית זו, על ידי חלוקה 
ייעוד קרקע, מגרשים בעבור חדר טרנספורמציה וחדר  ושינוי 
ולמבנה  אלה  הנדסיים  למיתקנים  גישה  ודרך  בזק  של  מיתוג 
2/מב/101,  מס'  לתכנית  פירוט  מהווה  זו  תכנית  ב.  הציבורי. 

שינוי לתכנית מס' 2/מק/321 ולתכנית מס' 2/מק/402.

ממבנים  קרקע:  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ומוסדות ציבור למיתקנים הנדסיים ולדרך, משטח ציבורי פתוח 
הגדרת  ב.  לדרך.  מסחרי  מאזור  ולדרך,  הנדסיים  למיתקנים 
זכויות ומגבלות בנייה לתאי שטח 200, 201, 701, 702. ג. שינוי 
מ'.  2 מוצע   - מ'   6 מאושר  ולוטוס:  ברקן  לרחובות  בניין   קווי 

ד. קביעת הוראות בינוי.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/05/2011 ובילקוט הפרסומים 6255, התשע"א, עמ' 5113, בתאריך 

.26/06/2011

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
ולבנייה אילת, רח' חטיבת הנגב 1, אילת, טל' 08-6367114, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 3/ 03/ 135/ 5

שם התכנית: חלוקה בהסכמת בעלים במגרשים צמודי 
קרקע, רובע יז )מס' קודם 3/ מק/ 2232(

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
3/ 03/ 135/ 5, שינוי לתכנית 3/ 03/ 135/ 3, כפיפות לתכניות 

3/ 02/ 101/ 85, 3/ 02/ 101/ 98, 3/ 02/ 101/ 62, 3/ מק/ 2090.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רובע יז. רחוב אגת 
2, 8. רחוב אודם 30. רחוב נופך 3, 5, 7, 9, 28, 30. רחוב תרשיש 
גושים  כחול.  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .8  ,6
חלקי   ,2004 גוש:   .35  ,5  ,4 חלקות:  חלקי   ,2002 גוש:  וחלקות: 

חלקות: 14, 63, 72.

שינוי   .2 מגרשים.  של  וחלוקה  איחוד   .1 התכנית:  מטרת 
3. שינוי בהוראות בדבר  ב'.  ג' למגורים  ייעוד קרקע ממגורים 
גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין. 4. שינוי מס' יחידות 

הדיור במגרשים. 5. שינוי בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: 1. חלוקה של מגרשים מס' 117א, 
 ,253  ,236 במגרשים  קרקע  ייעוד  שינוי   .2 127א.  123א,  121א, 
בדבר  בהוראות  שינוי   .3 ב'.  למגורים  ג'  ממגורים  ו–240   251
מס'  שינוי  4.א.  בניין.  עליו  להקים  שמותר  מגרש  שטח  גודל 
יחידות הדיור בתאי השטח 236, 240, 251, 253 )סך הכל 4 יח''ד(, 
מ–2 יח''ד ליח''ד אחת בכל תא שטח. ב. תוספת 4 יח''ד לתאי 
לקוטג'ים  בינוי  ליצירת   128  ,123  ,122  ,118 מס'  חדשים  שטח 
המשותף  לקיר  מ'   0.0 צדי  בניין  קו  קביעת   .5 דו–משפחתיים. 

במגרשים 117, 118, 121, 122, 123, 124, 127, 128.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5833 עמ'  התשס"ט,   ,5999 הפרסומים  ובילקוט   28/08/2009

בתאריך 17/09/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
אשדוד, רח' הגדוד העברי 10, אשדוד 77100, טל' 08-8545304, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 4/ 02/ 101/ 165

שם התכנית: פארק היי-טק ומתנ"ח, אשקלון
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה אשקלון מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
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4/ 02/ 101/ 165, שינוי לתכניות 4/ 03/ 106/ 4, 4/ 03/ 106/ 7, 
4/ 03/ 106/ 8, 4/ 03/ 118/ 1, 6/ 02/ 243, 4/ בת/ 3, 4/ 02/ 101, 
ד/ 6/ 02/ 234/ 24, 6/ 02/ 234/ 24/ א, ד/ 6/ 02/ 282, 4/ 02/ 

101/ 166, 4/ מק/ 2004, 4/ 02/ 101/ 8, 4/ 03/ 106/ 31.

איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בלא הסכמת כל הבעלים.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון. פארק היי-
טק ומתנ"ח אשקלון. אזור התעשייה הצפוני. שטחים מתוכננים 
ברמה מיתארית: מתחמים D ,C ,B ,A. שטחים מתוכננים ברמה 
מפורטת: מתחמים א, ב, ג, ד, ה, ז, ח. גבולות התכנית: כמסומן 
בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 364, חלקי חלקות: 
66, 69, 75, חלקות בשלמות: 67, 68, 76. גוש: 367, חלקי חלקות: 
57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 69, חלקה בשלמות: 64. מס' גוש: 368, 
חלקי חלקות: 61, 65, 66, 68, חלקה בשלמות: 64. מס' גוש: 398, 
חלקי חלקות: 53-50, 58, 113, 128, 137, 147, 149, 153, 155, 157, 
161, 163, 165, חלקות בשלמות: 44-30, 60, 66, 69, 90, 99, 129, 
חלקות:  חלקי   ,1197 גוש   .46 בשלמות:  חלקה   ,1194 גוש:   .151
 ,50-48 1198, חלקי חלקות:  גוש:   .101 94, חלקה בשלמות:   ,77
53, 55, 56, 59, 64-61, 75-72, חלקות בשלמות: 51, 57, 71-65. 
גוש: 1221, חלקי חלקה: 29, חלקות בשלמות: 20, 21, 22, 25, 26, 
99, חלקות   ,98  ,97  ,72  ,68  ,4 חלקות:  חלקי   ,1222 גוש:   .28  ,27
בשלמות: 24, 70, 71, 76-73, 87-84, 89, 91, 93. גוש: 2703, חלקי 

חלקה: 11.

 מטרת התכנית: 1. הרחבת אזור התעשייה הצפוני, על ידי: 
א. שינויי ייעוד מאזור חקלאי לאזור תעשייה נקייה, שטח לבנייני 
ציבור, גן תעשייה, אזור תעסוקה, אזור משולב מסחרי, משרדים, 
תעשיית מו"פ ומלונאות, חניה ציבורית, דרכים מוצעות, שטח 
מוצע  ומעבר  תחבורה  מרכז  פתוח,  פרטי  שטח  פתוח,   ציבורי 
מאזור  ייעוד  שינוי  ב.  הברזל.  למסילת  בניצב  דו–מפלסי 
מו"פ  תעשיות  משרדים,  מסחר,  משולב  לאזור  תעשייה 
נקייה,  ותעשייה  משרדים  מסחר,  משולב  אזור  ומלונאות, 
מוצע  מעבר  פתוח,  ציבורי  שטח  תחבורה,  מרכז  מוצעת,  דרך 
דו–מפלסי בניצב מסילת הברזל וחניה ציבורית. ג. שינוי ייעוד 
תעשיות  משרדים,  מסחר,  משולב  לאזור  פתוח  ציבורי  משטח 
ייעוד משטח  שינוי  ד.  ציבור.  לבנייני  ולשטח  ומלונאות  מו"פ 
פרטי פתוח לשטח ציבורי פתוח, מרכז תחבורה ולדרך מוצעת. 
קביעת  ו.  ציבוריים.  חניה  ומגרשי  דרכים  מערך  התוויית  ה. 
שחלות  מתחמים  קביעת   .2 פתוחים.  ציבוריים  שטחים  מערך 
עליהם הוראות איחוד וחלוקה ומתן הנחיות. 3. קביעת תנאים 
וחלוקה. לאיחוד  המיועדים  במתחמים  בנייה  היתרי   למתן 
4. קביעת הנחיות למתחמים ברמה מיתארית. 5. קביעת הנחיות 

בינוי, עיצוב, תשתיות ושלבי ביצוע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
אשקלון,   ,7 הגבורה  רח'  אשקלון,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6792355.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 5/ 03/ 218/ 6

שם התכנית: 21 קוטג'ים טוריים, שכונת נווה זאב, 
פלח 6, באר שבע

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס' 5/ 03/ 218/ 6, 

שינוי וכפיפות לתכנית 5/במ/206.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שכונת  שבע.  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נווה זאב. פלח 6. רח' איילת השחר מס' 2, 10, 12, 14, 20 ,22, 24, 
26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. רח' אורות ישראל מס' 5, 7, 
13, 15. קואורדינטה X 177.550, קואורדינטה Y 571.775. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
.14 חלקה:  חלקי   ,7  -  1 במלואן:  חלקות  בהסדר,   38442  גוש: 

גוש: 38445 בהסדר, חלקות במלואן: 1, 2, חלקי חלקה: 31.

טוריים,  בקוטג'ים  בנייה  היקפי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
קביעת מיקום למחסן חיצוני וקביעת קו בניין אחורי למצללה.

עיקרי הוראות התכנית: 1. הגדלת זכויות הבנייה למטרה 
עיקרית לפי הפירוט להלן: א. בדירות מטיפוסים 2, 3 - הגדלת 
זכויות הבנייה עד לסך הכל של 149.5 מ''ר בעבור תוספת בנייה 
כביסה(        מרפסת  וקירוי  לבית  הכניסה  )קירוי  הקרקע  בקומת 
הגדלת   -  4  ,1 מטיפוסים  בדירות  ב.  שינה(.  )חדר  א'  ובקומה 
זכויות הבנייה עד לסך הכל של 145.5 מ''ר בעבור תוספת בנייה 
כביסה(.  מרפסת  וקירוי  לבית  הכניסה  )קירוי  הקרקע   בקומת 
2. הגדלת זכויות הבנייה למטרת שירות בדירות מטיפוסים 1, 
2, 3, 4 עד לסך הכל של 48 מ''ר בעבור סככת רכב נוספת ומחסן 
חיצוני. 3. קביעת קו בניין אחורי 3 מ' למצללה )רק ברחוב איילת 
הוראות  קביעת   .5 חיצוני.  למחסן  מיקום  קביעת   .4 השחר(. 

לעיצוב אדריכלי. 6. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
יומצא למשרדי הוועדה  08-6263795. העתק ההתנגדות  טל' 
2, באר  ולבנייה באר שבע, רח' מנחם בגין  המקומית לתכנון 

שבע, טל' 08-6463807.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 5/ 03/ 104/ 69

שם התכנית: מול הפארק
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
5/ 03/ 104/ 69, שינוי לתכנית 5/ 03/ 104/ 49, כפיפות לתכנית 

5/ מק/ 2332.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. קואורדינטה 
X 182.200, קואורדינטה Y 572.300. ממזרח למתחם ביג ומדרום 
למתחם B7 על רחוב חיל ההנדסה והמשק באר שבע. גבולות 
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 
גוש: 38046, חלקי חלקות: 1 - 3, 7. מגרש: 11 בהתאם לתכנית 

.49 /104 /03 /5

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח אזור מסחר 
ומשרדים ותחנת תדלוק, ברחוב חיל ההנדסה, באר שבע.

תעשייה  אזור  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב'.  מדרגה  דלק  תחנת  וכן  ומשרדים,  מסחר  משולב   לאזור 
2. קביעת שטחי בנייה עיקריים : 15,000 מ"ר מסחר ו–16,000 מ"ר 
קווי  הבנייה,  זכויות  המותרות,  קביעת התכליות   .3 משרדים. 
והנחיות  הוראות  קביעת   .4 הבנייה.  והוראות  הגובה  הבניין, 

סביבתיות ולתשתיות. 5. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6286 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   15/07/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
2, באר שבע, טל' 08-6463807, וכל  באר שבע, רח' מנחם בגין 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירוחם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 26/ 03/ 101/ 66

שם התכנית: מגרש 100, מרכז מסחרי מס' 933
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

26/ 03/ 101/ 66, שינוי לתכנית 26/ 03/ 101/ 47.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם. קואורדינאטה 
X 193.125, קואורדינאטה Y 544.215. שטח התכנית נמצא במרכז 
התכנית: גבולות  בורנשטיין.  רחוב  ירוחם.   ,933 מס'  מסחרי 
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 39535, 
חלקה במלואה: 66, חלקי חלקה: 70. גוש: 39536, חלקי חלקה: 

148. מגרש: 100 בהתאם לתכנית 26/ 03/ 101/ 47.

מטרת התכנית: שינויים במגרש )תא שטח( מס' 100, מרכז 
קביעת  בניין,  קווי  שינוי  הכוללים:  ירוחם,   ,933 מס'  מסחרי 

תכסית קרקע מרבית, שינוי בזכות מעבר לציבור.

בנייה  לפי  בניין  קווי  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
קיימת ומתוכננת. 2. קביעת תכסית קרקע מרבית בסך של 86%. 
3. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 4. קביעת הוראות לעיצוב 

אדריכלי. 5. שינוי בזכות מעבר לציבור.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,433 עמ'  התשע"ב,   ,6315 הפרסומים  ובילקוט   15/09/2011

בתאריך 07/11/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
ירוחם, רח' צבי בורנשטיין 1, ירוחם 80550, טל' 08-6598270, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים שדרות, שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 21/ 02/ 101/ 33

שם התכנית: שכונת יוקרה, אתר חירום, קטע ו', שדרות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מקומית  מיתאר  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס' 21/ 02/ 101/ 33, שינוי לתכניות 21/ 02/ 101, 7/ 03/ 218/ 2, 

.2 /195 /03 /7 ,303 /02 /7

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

הנגב.  ומקומם: שדרות. שער  השטחים הכלולים בתכנית 
גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 598, חלקה במלואה: 30. גוש: 599, חלקה במלואה: 
51. גוש: 1128, חלקות במלואן: 18, 19, 26, 27, חלקי חלקות: 16, 
17, 21, 28. גוש: 1879, חלקי חלקות: 10 - 12, 20. גוש: 2486, חלקי 

חלקות: 2, 3, 109.

מערב  בצפון  מגורים  שכונת  הקמת  א.  התכנית:  מטרת 
שדרות, בשטחים שהועברו לעיר שדרות מהמועצה האזורית 
שער הנגב. ב. שינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים 
א' )בנייה צמודת קרקע(, שטח לבנייני ציבור לשטח ציבורי פתוח, 
למיתקן הנדסי, לשמורת נוף ולדרכים. ג. קביעת הנחיות, זכויות 
ומגבלות בנייה. ד. קביעת הוראות בדבר הקצאת שטחים ליער 
טבעי לשימור, לפי המתבקש מתכנית מיתאר ארצית תמ"א 22, 
ושימור אתרים ארכיאולוגיים. ה. הקלה בקו בניין מדרך מס' 34, 

מ–100 מ' מציר הדרך ל–85 מ' מציר הדרך.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,57 עמ'  התשע"א,   ,6222 הפרסומים  ובילקוט   01/04/2011

בתאריך 10/04/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
 ,08-6892745 טל'  שדרות,  הנשיא,  כיכר  שדרות,  ולבנייה 
ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, שדרות, 
טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 7/ 02/ 305/ 80

שם התכנית: מבני משק, חב' שתיל, מושב תדהר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 7/ 02/ 305/ 80, שינוי לתכניות 7/ 03/ 145, 7/ 02/ 305.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

תדהר. יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X 164.200, קואורדינטה Y 587.300, בין כביש 25 
למושב תדהר, מדרום לכביש הכניסה למושב. בתחום מועצה 
בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות  שמעון.  בני  אזורית: 

כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 100394, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: הסדרת שטחים לחקלאות ומגורים ביישוב 
כפרי במושב תדהר.

א. הגדרת השימושים המותרים  עיקרי הוראות התכנית: 
בקרקע חקלאית ומגורים ביישוב כפרי ודרכים. ב. ביטול רצועת 
ומגבלות  זכויות  הנחיות,  הגדרת  ג.  חקלאית.  לקרקע  שצ"פ 

בנייה. ד. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,57 עמ'  התשע"א,   ,6222 הפרסומים  ובילקוט   11/03/2011

בתאריך 10/04/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
וכל   ,08-6257920 טל'   ,85300 קמה  בית  קמה,  בית  בני שמעון, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחבי תכנון מקומיים בני שמעון, עומר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
הכוללת הוראות תכנית מפורטת מס' דר/ 31/ מבט/ 102 

)מס' קודם דר/ 7/ מבט/ 102(
שם התכנית: קרית המודיעין של צה''ל בנגב

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
בני  ולבנייה  לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרדי  הדרום  מחוז 
הוראות  הכוללת  מקומית  מיתאר  תכנית  מופקדת  עומר  שמעון, 
תכנית מפורטת מס' דר/ 31/ מבט/ 102, שינוי לתכניות 7/ 02/ 305, 
14/ 02/ 100/ 42, תממ/ 4/ 14 על שינוייה, פירוט לתכנית תמא/ 22, 
 כפיפות לתכניות תמא/ 3/ 99, 28/ 02/ 108, תמא/ 34, תמא/ 34/

ב/ 3, תמא/ 34/ ב/ 4, תמא/ 34/ ב/ 5.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

קואורדינטה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
 60 לכביש  מערב  מצפון   .578.630  Y קואורדינטה   ,187.570  X
מדרום מערב ללקיה, ומצפון לאום בטין. רשות מקומית: האתר 
והמועצה  שמעון  בני  האזורית  המועצה  שטחי  בתחום  נכלל 

המקומית עומר. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול 
גושים  שמעונים.  בסמה,  אבו  גובלים:  תכנון  מרחבי  רצוף. 
וחלקות: מספר גוש: 38557 מוסדר, חלקות בחלקן: 2, 3, 4, 6. מס' 
גוש: 38558 מוסדר, חלקות בחלקן: 2, 3, 47. מס' גוש: 100217/2 
מוסדר, חלקי חלקה: 1. מס' גוש: 100217/4 מוסדר, חלקי חלקה: 
1. מס' גוש: 100217/5 מוסדר, חלקי חלקה: 1. מס' גוש: 100217/6 
חלקה  מוסדר,   100217/7 גוש:  מס'   .1 חלקה:  חלקי  מוסדר, 
בשלמותה: 1. מס' גוש: 100217/9 מוסדר, חלקה בשלמותה: 1. 
מס' גוש: 400644 מוסדר, חלקה בשלמותה: 1. מס' גוש: 400648 
חלקה  מוסדר,   400650 גוש:  מס'   .1 בשלמותה:  חלקה  מוסדר, 
בשלמותה:  חלקה  מוסדר,   400658 גוש:  מס'   .1 בשלמותה: 
 400654 גוש:  מס'   .1 חלקה:  חלקי  מוסדר,   400630 גוש:  מס'   .1
 מוסדר, חלקה בשלמותה: 1. מס' גוש: 100217 לא מוסדר, חלקי 

חלקה: 1.

ו'  בפרק  כהגדרתו  ביטחוני  מיתקן  מטרת התכנית: הקמת 
לחוק התכנון והבנייה.

ההנחיות  העקרונות,  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
שימושי  מערך  קביעת   .2 המחנה.  ופיתוח  לבינוי  והמגבלות 
קביעת   .4 המותרות.  התכליות  קביעת   .3 הראשיים.  הקרקע 
נפח הבינוי וגובה המבנים שייבנו בפרויקט. 5. קביעת עקרונות 
לשירות  הראשיים  המיתקנים  ומיקום  ההנדסית  התשתית 

צורכי המחנה. 6. קביעת הנחיות סביבתיות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
 לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
המקומית לתכנון ולבנייה בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-6257920 טל'   ,85300

ולבנייה עומר, רח' רותם 1, עומר 84965, טל' 08-6291141.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 14/ 03/ 121

שם התכנית: בית מגורים ברחוב הדקל 59, עומר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה עומר מופקדת תכנית מפורטת מס' 14/ 03/ 121, שינוי 

וכפיפות לתכנית 14/במ/148.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: עומר. שכונת 
 ,186.410 X מגורים בעומר. צפון מזרח, רח' הדקל 59. קואורדינטה
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קואורדינטה Y 576.010. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 38576 מוסדר, חלק מהגוש, 
מהגוש,  חלק  מוסדר,   38578 גוש:  מס'   .205 בשלמותה:  חלקה 

חלקי חלקה: 249.

ושינוי בקווי בנייה  זכויות בנייה  מטרת התכנית: הגדלת 
ברח' הדקל 59, עומר.

עיקרי הוראות התכנית: א. תוספת לזכויות בנייה בחזית 
צדיים.  בניין  קווי  של  נקודתיים  שינוים  ב.  קרקע.   בקומת 
היתרי  למתן  הנחיות  קביעת  ד.  מרבית.  תכסית  הגדלת  ג. 

בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 
 ,84965 עומר   ,1 רותם  רח'  עומר,  ולבנייה  לתכנון   המקומית 

טל' 08-6291141.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי עומר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 14/ 03/ 101/ 23

שם התכנית: ביטול חלק מכביש מס' 2, עומר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
 ,101  /03  /14  ,148 במ/   /14 לתכניות  שינוי   ,23  /101  /03  /14

כפיפות לתכנית 14/ 02/ 100/ 2.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

רחוב  עומר.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינאטה  מרגנית.  ברח'  נמצא  התכנית  שטח   מרגנית. 
X 185.510, קואורדינאטה Y 575.580. גבולות התכנית: כמסומן 
חלקי   ,38558 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 
48. גוש: 38579, חלקי חלקה: 133. מגרשים: 1056, 1057  חלקה: 

בהתאם לתכנית 14/ 02/ 100/ 2.

מטרת התכנית: שינוי ייעוד מדרך לאזור מגורים ביישוב 
כפרי ולקרקע חקלאית, וכן קביעת זכויות ומגבלות בנייה, רח' 

מרגנית, עומר.

עיקרי הוראות התכנית: א. ביטול חלק מכביש מס' 2 לטובת 
הגדלת תאי שטח גובלים מס' 1056 ו–1057. ב. שינוי ייעוד מדרך 
מאושרת למגורים ביישוב כפרי לקרקע חקלאית ולשטח ציבורי 
פתוח. ג. קביעת תאי שטח מס' A1056 ו–A1057 כייעוד מגורים 

ביישוב כפרי. ד. קביעת תאי שטח מס' B1056 ו–B1057 כייעוד 
בנייה. והוראות  זכויות  שימושים,  קביעת  ה.  חקלאית.   קרקע 

ו.קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6003 עמ'  התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   30/06/2011

בתאריך 10/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
ולבנייה עומר, רח' רותם 1, עומר 84965, טל' 08-6291141, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 30/ 03/ 316

שם התכנית: אתר פסולת יבשה, ספיר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  תיכונה  ערבה  ולבנייה   לתכנון 

30/ 03/ 316, כפיפות לתכניות תממ/ 4/ 14/ א, 30/ 02/ 285.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: ספיר. בסמוך 
 ,218.800  X קואורדינטה   .90 לכביש  ממזרח  ספיר,  למט"ש 
קואורדינטה Y 501.450. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 
כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 39044 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקי חלקה: 1.

גישה  ודרך  יבשה  פסולת  אתר  הסדרת  התכנית:  מטרת 
בסמוך למט"ש ספיר.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קביעת  ב.  חקלאית.  בקרקע  גישה  ודרך  יבשה  פסולת  לאתר 
למתן  תנאים  קביעת  ג.  הבנייה.  ומגבלות  זכויות  התכליות, 

היתרי בנייה ושמירה על איכות הסביבה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 02/ 177/ 20

שם התכנית: מגרש מגורים מס' 100, שכונה 6, חורה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 02/ 177/ 20, 

שינוי לתכנית 7/במ/91.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

חורה.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 שכונה 6. מגרש 100. קואורדינטה X=194.536 X, קואורדינטה 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y=577.313  Y
רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 100013/1 מוסדר, חלק מהגוש, 

חלקי חלקה: 1.

זכויות בנייה במגרש מגורים  מטרת התכנית: א. הגדלת 
א', מס' 100, שכונה 6 ביישוב חורה. ב. שינוי קווי בניין: אחורי 
מ–10 מ' ל–5 מ', קדמי מ–7 מ' ל–5 מ', צדי ימני מ–3 מ' ל–2.75 מ' 

וצדי שמאלי מ–3 מ' ל–2.65 מ'.

ושינוי  בנייה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קווי בניין. ב. קביעת שטחי בנייה המרביים ל–98%, מתוכם 78% 
המהווים שטחים עיקרייים. ג. קביעת 6 יח"ד במגרש. ד. קביעת 
השימושים המותרים והמגבלות. ה. קביעת תנאים למתן היתרי 

בנייה. ו. קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 02/ 183/ 26

שם התכנית: מגרש 60, שכונה 3, לקיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
 לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס' 
7/ 02/ 183/ 26, שינוי לתכניות 7/ 02/ 183/ 10, 7/ 02/ 183/ 1, 

.3 /183 /02 /7

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: לקיה. שכונה 
קואורדינטה   ,X=187.025  X קואורדינטה  לקיה.   .60 מגרש   .3 
כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .Y=581.862  Y

רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 400163 רשום, חלקי חלקה: 1.

מטרת התכנית: א. שינוי בקווי בניין והגדלת אחוזי בנייה 
למטרות עיקריות. ב. שירות ותוספת 4 יח"ד )סך הכל 6 יח"ד(.

 עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי קווי בניין קדמי מ–7 מ' 
ל–5 מ', אחורי מ–10 מ' ל–5 מ'. ב. הגדלת אחוזי בנייה למטרות 
מיועדים   85% כשמתוכם  ל–99%,  מ–45%  ולשירות  עיקריות 
לשטחים עיקריים לרבות תוספת קומה שלישית ותוספת יח"ד 
מ–2 ל–6. ג. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ד. קביעת 
ועיצוב  לבינוי  הנחיות  קביעת  ה.  בנייה.  היתרי  למתן  תנאים 

אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 370/ 2

שם התכנית: מגרש 138, שכונה 7, תל שבע
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 370/ 2, 

שינוי לתכנית 7/ 03/ 370.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שבע.  תל  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,X=186.850 קואורדינטה  שבע.  תל   .138 מגרש   .7 שכונה 
קואורדינטה Y=573.950. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו 

כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 100057 לא מוסדר.

בניין  קווי  שינוי  בנייה,  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ביישוב   ,7 שכונה   ,138 מס'  א',  מגורים  במגרש  יח"ד  ותוספת 

תל שבע.
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עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות מ–40% ל–89% 
בניין כמסומן  קווי  ב. שינוי  עיקריים + שטחי שירות.  שטחים 
בתשריט מצב מוצע. ג. הגדלת יח"ד מ–2 יח"ד ל–6 יח"ד במגרש.
ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. ה. קביעת תנאים 

למתן היתרי בנייה. ו. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 382/ 11

שם התכנית: מגרש מגורים 44, שכונה 3, חורה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 382/ 11, 

שינוי לתכניות 7/ 03/ 382/ 1, 7/ 03/ 382.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

יישוב: חורה. מגרש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 Y קואורדינטה   ,X 194.125 קואורדינטה  חורה.   .3 שכונה   .44
רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות   .578.200

גושים וחלקות: מס' גוש: 400015 לא מוסדר.

בניין  קווי  שינוי  בנייה,  זכויות  הגדלת  התכנית:  מטרת 
ותוספת יח"ד במגרש מגורים א', מס' 44, שכונה 3, חורה.

ושינוי  בנייה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קווי בניין מ–3 מ' ל–2.8 מ' בחלק, כמסומן בתשריט מצב מוצע.
ב. קביעת שטחי הבנייה המרביים בתא שטח מס' 44 ל–99.41%, 
יח"ד,   2 תוספת  ג.  עיקריים.  שטחים  המהווים   72%  מתוכם 
מ–2 יח"ד ל–4 יח"ד. ד. קביעת התכליות והשימושים המותרים. 
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. ו. קביעת הנחיות לבינוי 

ועיצוב אדריכלי.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 386/ 7

שם התכנית: מגרשים 19-15, שכונה 6, לקיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 386/ 7, 

שינוי לתכנית 386/03/7, כפיפות לתכנית 4/28/2 תרש"צ.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: לקיה. שכונה 6. 
מגרשים 15, 16, 17, 18, 19. קואורדינטה X=188.225 X, קואורדינטה 
Y=581.800 Y. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. 
גושים וחלקות: מס' גוש: 100445 מוסדר, חלקות בשלמותן: 54-50, 

חלקות בחלקן: 29, 133.

למצב  והתאמתם  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
הבנייה הקיים בשטח, והגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות 

ולשירות.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה למגורים 
בניין  קווי  שינוי  ב.   .100% עד  ושירות  עיקריות  למטרות  א' 
והתאמתן למצב הבנייה הקיים בשטח. ג. קביעת שטחי הבנייה 
המרביים למטרות עיקריות ושטחי שירות. ד. קביעת השימושים 
בנייה.  היתרי  למתן  תנאים  קביעת  ה.  והמוגבלות.   המותרים 
שלבי  קביעת  ז.  אדריכלי.  ועיצוב  לבינוי  הנחיות  קביעת  ו. 

ביצוע 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 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה, שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 386/ 8

שם התכנית: מגרשים 39-36, שכונה 6, לקיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  הדרום  מחוז  ולבנייה 
ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 386/ 8, 

שינוי לתכנית 386/03/7, כפיפות לתכנית 4/28/2 תרש"צ.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: לקיה. שכונה 
 ,X=188.200  X קואורדינטה  לקיה.   .39  ,38  ,37  ,36 מגרשים   .6
קואורדינטה Y=581.850 Y. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט 
בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: מס' גוש: 100445 מוסדר, חלקות 

בשלמותן: 46-43, ח"ח 29, 133.

למצב  והתאמתם  בניין  קווי  שינוי  א.  התכנית:  מטרת 
הבנייה הקיים בשטח. ב. הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות 
ולשירות. ג. תוספת 8 יח"ד, סך הכל 16 יח"ד במגרשים 39-36 

בשכונה 6 בלקיה.

עיקרי הוראות התכנית: א. הגדלת זכויות בנייה למגורים 
בניין  קווי  שינוי  ב.   .100% עד  ושירות  עיקריות  למטרות  א' 
והתאמתם למצב הבנייה הקיים בשטח. ג. קביעת שטחי הבנייה 
המרביים למטרות עיקריות, שטחי שירות. ד. קביעת השימושים 
המותרים ומגבלות בנייה. ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 
ו. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי. ז. תוספת 8 יח"ד, סך 

הכל 16 יח"ד, 4 יח"ד בכל מגרש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6263795 טל' 

המקומית לתכנון ולבנייה שמעונים, טל' 08-6899696.

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי 
תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
מס' 7/ 02/ 511

שם התכנית: תחנת תדלוק, קיבוץ סופה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 

מס' 7/ 02/ 511, שינוי לתכנית 7/ 02/ 255.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שטח  סופה.  יישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחולית.  לסופה  232 עם הדרך המובילה  לצומת  סמוך  חקלאי 
 - מזרח  מערב  קואורדינטה  אשכול.  אזורית  מועצה   בתחום 
גבולות   .136.800  X  - צפון  דרום  קואורדינטה   ,571.050  Y
וחלקות: גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן   התכנית: 

גוש: 100306, חלקי חלקות: 3, 8.

מטרת התכנית: ייעוד שטח לתחנת תדלוק.

חקלאית  מקרקע  ייעוד  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בנייה. היתרי  למתן  תנאים  לקבוע  ב.  ודרכים.  תדלוק   לתחנת 

ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6005 עמ'  התשע"א,   ,6278 הפרסומים  ובילקוט   15/07/2011

בתאריך 10/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 192/ 17

שם התכנית: מגרש 526, מבועים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 

7/ 03/ 192/ 17, כפיפות לתכנית 7/ במ/ 39.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: מבועים. מגרש 
קואורדינטה  מרחבים.  אזורית  מועצה  בתחום   ,526  מגורים 
כמסומן  גבולות התכנית:   .Y 595.660 קואורדינטה   ,X 167.240
חלקי   ,100246 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.  כחול  בקו  בתשריט 

חלקה: 9. מגרש: 526 בהתאם לתכנית 7/ במ/ 39.

והגדלת  קדמי,  בניין  בקו  נקודתי  שינוי  התכנית:  מטרת 
זכויות בנייה במגרש 526 במבועים.

בבית  בנייה  זכויות  הגדלת  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
משטח   40%( מ"ר   200 במקום  מ"ר  ל–280  דו–קומתי  מגורים 

המגרש(. ב. שינוי נקודתי בקו בניין קדמי עד 3.5 מ' במקום 5 מ'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,5117 עמ'  התשע"א,   ,6255 הפרסומים  ובילקוט   01/07/2011

בתאריך 26/06/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 7/ 03/ 228/ 4

שם התכנית: קיבוץ כיסופים )מס' קודם 7/ מק/ 2138(
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

7/ 03/ 228/ 4, שינוי לתכנית 7/ 03/ 228/ 3.

כסופים. קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
וחלקות: גושים  גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול. 

גוש: 100251, חלקי חלקות: 2, 13, 50.

קביעת  ידי  על  למגרשים,  חדשה  חלוקה  התכנית:  מטרת 
ייעודי קרקע, זכויות ומגבלות בנייה בקיבוץ כיסופים.

הוספה  ב.  למגרשים.  חלוקה  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגרשים  קיימים  בנייה ממגרשים  וזכויות  ניוד  מגרשים,  של 
גישה.  דרכי  התווית  ג.  בנייה.  זכויות  תוספת  בלא   נוספים 
ד. שינוי ייעוד ממגורים לשפ"פ, משפ"פ לדרך משולבת ומדרך 
הנחיות  קביעת  ו.  בניין.  בקווי  שינויים  .ה.  למגורים  משולבת 

ומגבלות בנייה. ז. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,842 עמ'  התשע"א,   ,6153 הפרסומים  ובילקוט   13/08/2010

בתאריך 28/10/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 7/ 03/ 237/ 7
שם התכנית: מושב שרשרת

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
7/ 03/ 237/ 7, ביטול לתכניות 7/ 03/ 237/ 2, 7/ 03/ 237/ 3, 

כפיפות לתכנית 7/ 02/ 328.

כל  הסכמת  בלא  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד 
הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

שרשרת. מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נמצא  המושב   .590.500Y קואורדינטה   ,162.250X קואורדינטה 
גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו  נתיבות.  דרומית לעיר 
במלואן:  חלקות   ,100353 גוש:  וחלקות:  גושים  רצוף.   כחול 
 ,100  ,91  ,89  ,88  ,86  -  84  ,73  ,69  ,68  ,58  -  54  ,47  -  6  ,4  -  1 
103 - 176, חלקי חלקות: 48 - 53, 59 - 61, 63, 72, 81, 87, 177.

גושים בחלקיות: 100280.

 62 של  בפועל  הקיים  המצב  הסדרת  א.  התכנית:  מטרת 
זכויות  הנחיות,  קרקע,  ייעודי  קביעת  ידי  על  נחלות  בעלי 
ומגבלות בנייה. ב. ביצוע שינויים בייעודי קרקע במרכז היישוב 

וסביבתו.

עיקרי הוראות התכנית: א. קביעת הוראות, זכויות ומגבלות 
קביעת  ג.  קרקע.  של  ייעוד  שינוי  ב.  התכנית.  בתחום  בנייה 
מגרשים  קביעת  ד.  קרקע.  ייעודי  לכל  המותרים  השימושים 
גובה  קביעת/שינוי  ו.  הבניין.  בקווי  קביעת/שינוי  ה.  וגודלם. 
 הבניינים. ז. קביעת הנחיות בינוי. ח. הסדרת/התוויית דרכים. 
ושירותים  תשתיות  כולל  השטח  לפיתוח  הוראות  קביעת  ט. 

כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז וכד'.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,6288 עמ'  התשע"א,   ,6288 הפרסומים  ובילקוט   12/08/2011

בתאריך 31/08/2011.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
טל' 08-6263795, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
שמעונים, שדרות, טל' 08-6899696, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שקמים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' 6/ 03/ 102/ 9

שם התכנית: הרחבת אזור תעשייה, קיבוץ נגבה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
6/ 03/ 102/ 9, שינוי לתכניות 6/ 03/ 102/ 3, 6/ 03/ 102, 6/ מק/ 

2100, כפיפות לתכנית 6/ 03/ 102/ 6.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ נגבה. בתחום 
מועצה אזורית יואב. אזור תעשייה בקיבוץ נגבה. קואורדינטה 
 .X 619.300 - קואורדינטה דרום צפון ,Y 170.100 - מערב מזרח
רצוף.גושים  כחול  בקו  בתשריט  כמסומן  התכנית:  גבולות 
וחלקות: גוש: 2863, חלקי חלקה: 5. גוש: 2864, חלקי חלקות: 2, 
19, 34. גוש: 2865, חלקות במלואן: 17, 20, חלקי חלקות: 2, 6, 10, 

.35 ,34 ,31 ,18

מטרת התכנית: הרחבת אזור תעשייה קיים, שינוי בדרכים 
קיימות והסדרת דרכים מוצעות.

חקלאית  קרקע  ייעוד  שינוי   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
פתוח.  פרטי  ושטח  מוצעת  דרך  תעשייה,  שייעודם   לשטחים 
2. שינוי שטח שייעודו מבני משק לשטח שייעודו דרך מוצעת. 
ייעוד שטח פרטי פתוח לשטח שייעודו דרך מוצעת.  3. שינוי 
לשטח  מאושרת  דרך  ייעוד  ושינוי  מאושרת  דרך  ביטול   .4
לניקוז.  שטח  תוואי  והסדרת  שינוי   .5 חקלאי.  אזור   שייעודו 
6. קביעת תכליות מותרות לכל ייעוד קרקע. 7. קביעת זכויות 
קביעת   .9 לפיתוח השטח.  הוראות  קביעת   .8 בנייה.  והגבלות 

שלבי ביצוע. 10. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,982 עמ'  התשע"א,   ,6158 הפרסומים  ובילקוט   08/10/2010

בתאריך 08/11/2010.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, 
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לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-6263795 טל' 
ולבנייה שקמים, טל' 08-8500705, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר 	
יושב ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום  

הודעות לפי חוק הצהרות מוות

ה"מ 79/12

בעניין: הצהרת מותם של שלמה יונאס, חנה )לבית ילין( 
)לבית  רחל  יונאס,  משה  יונאס,  אליעזר  יונאס,  שמעון  יונאס, 

אמדורסקי( שרשבסקי, גדליהו שרשבסקי, יעקב שרשבסקי,

הודעה

מוות  הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
התשע"ב  בטבת  ט"ז  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי 
עו"ד  ב"כ  ע"י  בינשטוק,  הדסה  הגישה   ,)2012 בינואר   11(
אביב,  תל   ,148 בגין  מנחם  מדרך  ברוך,  בן  יששכר  אורית 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

ה"מ 81/12

שרה  אלכסנדרוביץ,  פסח  של  מותם  הצהרת  בעניין: 
אלכסנדרוביץ,  לאה  אלכסנדרוביץ,  ארון  גצל  אלכסנדרוביץ, 
גיטל אלכסנדרוביץ, אטה אלכסנדרוביץ, איציק דוידוביץ, אבל 

)שעיה( דוידוביץ, אברהם )גצל( דוידוביץ, ניסן דוידוביץ,

הודעה

הצהרות  לתקנות   3 תקנה  לפי  הודעה,  בזה  ניתנת 
בטבת  כ"ג  ביום  כי  התשי"ג-1952,  הדין(,  )סדרי  מוות 
ב"כ  ע"י  ואח',  זיו  עמי  הגישו   ,)2012 בינואר   18( התשע"ב 
אביב,  תל   ,24 ולנברג  ראול  מרח'  רוזנבלום,  עדי  עו"ד 
נכסים לחוק   27 סעיף  פי  על  שהוקמה  ערר  לוועדת   בקשה 
סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של 
)להלן - החוק(, להצהיר על היותם  והנצחה(, התשס"ו-2006 

של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף 30 לחוק.

קרן אורבך-ברנע, עו"ד    

        מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 53279-12-11

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

העמותה מס'  אמת,  בני  מכון  עמותת  פירוק   ובעניין 
.58-022759-3

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

בקשה  הוגשה   29.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 28.2.2012, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

הערה: הודעה זו באה במקום ההודעה שפורסמה בי"פ 6372, 
עמ' 2427.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22536-01-12

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

ובעניין פירוק חברת ניס נפולי בע"מ, ח"פ 51-278276-4.

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ת"ז 59068494  עזרא,  יונתן  והמבקשים: 
אורי חורש, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731, טל' 03-6086880, 

פקס' 03-6086881.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון.

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

אורי חורש, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 37378-01-12

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

ובעניין פירוק עמותת בית הספר לתסריטאות,

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  אל-על  בית  נ.ת.מ.  חברת  והמבקשת: 
טל' 03-5379163,  ריב"ל 22, תל אביב 67778,  מרח'  בלייר,  אליהו 

פקס' 03-5379156.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2012, 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 6.3.2012, 

בשעה 17.00.

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

אליהו בלייר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 19842-12-11

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

חברה  אורדן  א.א.  אחזקות  שירותי  חברת  פירוק  ובעניין 
לשירותי ניקיון וכוח אדם בע"מ, ח"פ 51-280068-1.

והמבקש: אלחנן דוידוב, ת"ז 312017858, ע"י ב"כ עו"ד דוד 
פקס'  ,09-8629592 טל'  נתניה,   ,1700 ת"ד   ,13 רמז  מרח'   מימו, 

.09-8329166

בקשה  הוגשה   12.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.3.2012, 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 
ביום   9.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.3.2012

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

דוד מימון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 39718-12-11

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

ובעניין פירוק חברת יציקת המפרץ בע"מ, ח"פ 51-030056-9 
)בפירוק זמני(.

והמבקשים: דבורקין אפים, ת"ז 304602022 ואח', ע"י משרד 
ו/או  כ"ץ  אורן  ו/או  ישורון  יוסף  ונוטריון,  עו"ד  ושות',  ישורון  י' 

שחר לוינזון ו/או דן סביון ו/או אורטל בוסידון ו/או יאסר שאהין, 
פקס'  ,04-8556633 טל'   ,31021 חיפה   ,2233 ת"ד   ,5 פלי"ם   משד' 

.04-8556634

בקשה  הוגשה   21.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2012, בשעה 13.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון.

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

אורן כ"ץ, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 10860-08-11

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

ובעניין פירוק חברת חובב חקלאות בע"מ, ח"פ 51-139593-1.

ב"כ  ע"י  ח"פ 52-000011-8,  בנק הפועלים בע"מ,  והמבקש: 
עו"ד דוד סופר, מרח' המסגר 55, תל אביב 67217.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.3.2012, 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 
לפני  ימים  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

מועד הדיון.

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

דוד סופר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 14450-09-11

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

ובעניין פירוק חברת דנפלסט תעשיות מתקדמות בע"מ.

עו"ד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  קומפאונדס  תוסף  חברת  והמבקשת: 
מיכאל הוכהויזר, מרח' הענבל 27, פתח תקוה 49735.
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.9.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

לפני מועד הדיון עד השעה 12.00.

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

מיכאל הוכהויזר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 29197-12-11

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

ובעניין פירוק חברת אופק מ.ב. חברה לניהול ואחזקה בע"מ, 
ח"פ 51-277098-3.

והמבקש: אולג בליוזר, ת"ז 323575878, ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן, 
מרח' המסגר 53, תל אביב 67217.

בקשה  הוגשה   15.12.2011 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

21.3.2012, 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  לידיו  שתגיע 

.1.3.2012

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11131-01-12

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

ובעניין פירוק חברת מנו ברוס שיווק בע"מ, ח"פ 51-331983-0.

והמבקשים: אנה גרסימוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי, מרח' 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 3.4.2012.

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 14107-01-12

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

ובעניין פירוק חברת קווי מרום בע"מ, ח"פ 51-128303-8.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד ד' בן–נון עשהאל 
טל'  כפר סבא,  ש' משיח-שי, מרח' טשרניחובסקי 24,  עו"ד  ו/או 

09-7444188, פקס' 09-7444199.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  ימים   60 בתוך  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

פרסום ההודעה לא יאוחר משעה 16.00.

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

שלומית משיח שי, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 28033-01-12

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

ובעניין פירוק חברת ט.ש. חושן קייטרינג' בע"מ.

מרח'  דרשן,  אשר  עו"ד  ב"כ  ע"י  אלמה,  רונן  והמבקש: 
ההסתדרות 15/א, פתח תקווה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, 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.
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.3.2012

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

אשר דרשן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 35678-01-12

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

ח"פ  בע"מ,  קבלנית  חברה  משה  קאשי  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-159816-1

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.1.2012 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.4.2012, 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  לידיו  שתגיע 

.28.3.2012

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

גיא אבידן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

כלנית יעוץ ניהולי ומערכות מידע )1994( בע"מ
)ח"פ 51-203231-9(

)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 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
4, סביון 56530, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' הצפון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי בן שי, מפרק

מטרו-טק ליין החזקות בע"מ
)ח"פ 51-288934-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
החלוצים 19, תל אביב 66523, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויטלי לוי, מפרק

קרן - השקעות בע"מ
)ח"פ 51-252164-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,25.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אצל יוסיפוף, כהן, קורן, גרודברג ושות', עורכי דין, רח' ויסוצקי 
6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צלילה אפרון, מפרקת

תקותי בע"מ
)ח"פ 51-001323-8(

)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 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,26.3.2012 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,7 ריב"ל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה שחטר, רו"ח, מפרק

מעון פאר הר ציון בע"מ
)ח"פ 51-052057-0(

)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 
שוב  דין  עורכי  במשרד   ,16.00 בשעה   ,29.3.2012 ביום  תתכנס 
ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שוב, עו"ד, מפרק
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דנטשר בע"מ
)ח"פ 51-124473-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,19.00 בשעה   ,31.3.2012 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,13 מוצקין  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר דב סידני, מפרק

"המוכתר" - קייטרינג ושרותי מזון בע"מ
)ח"פ 51-261718-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נחלת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.4.2012 ביום  תתכנס 
יצחק 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק

סולר סיסטם תעשיות י.ל. בע"מ
)ח"פ 51-382469-8(

)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 1.4.2012, בשעה 19.00, ברח' יצחק שדה 31, 
בת ים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל אפללו, מפרק

ג'וני מקסים תיווך נכסים בע"מ
)ח"פ 51-356626-5(

)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 
נתיב המזלות  20.00, ברח'  1.4.2012, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
17/1, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

זיוה מקסימוב, מפרקת

הירשפלד עבודות עץ בע"מ
)ח"פ 51-297880-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,59 סמואל  הרברט  ברח'   ,10.00 בשעה   ,1.4.2012 ביום  תתכנס 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מלי נווה אלבז, עו"ד, מפרקת

ז'בוטינסקי 100 פ"ת בע"מ
)ח"פ 51-459538-8(

)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 2.4.2012, בשעה 17.00, ברח' בן גוריון 1, מגדל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,2 ב.ס.ר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי צביקל, מפרק

אף.אר.אס. פאוור בע"מ
)ח"פ 51-417841-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,4.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רחל 1א, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר שמעוני, עו"ד, מפרק

קוסמטיקס די מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-397956-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גן,  רמת   ,6 הבונים  ברח'   ,9.00 בשעה   ,15.4.2012 ביום  תתכנס 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אור קפלינסקי פלג, מפרק
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קאזה הנדסה ובניה )1993( בע"מ
)ח"פ 51-184203-1(

)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 15.4.2012, בשעה 16.00, במשרד עו"ד יהודה 
סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,124 גבירול  אבן  רח'  טלמון, 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יוסף סלנט, מפרק

פרפטואום בע"מ
)ח"פ 51-249408-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סייפן 23, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק גולדמן, מפרק

בני אברהם כהן מוטורס בע"מ
)ח"פ 51-322838-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  חדרה, לשם הגשת   ,23 האלון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבינועם כהן, מפרק

דניאלי עריכת מעגלים מודפסים בע"מ
)ח"פ 51-290556-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,16.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המגשימים 20, קרית מטלון, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שמואל דניאלי, מפרק

מרכז עמיתים - קשר זהב בע"מ
)ח"פ 51-205699-5(

)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 16.4.2012, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,4/6 הדישון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים נבון, מפרק

א.ח. האחים ליבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-256131-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.4.2012, בשעה 10.00, במשרדה של עו"ד 
סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,7 החבצלת  רח'  אורון,  רינה 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

חאלד אשהב, מפרק

חברת גוש 30235 חלקה 77 ירושלים בע"מ
)ח"פ 51-016439-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שפיגלמן,  עו"ד  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.5.2012 ביום  תתכנס 
קורן, ברק, זמיר ושות', מרח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואל קרסו, מפרק

יאיר סב בע"מ
)ח"פ 51-245714-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.3.2012, בשעה 16.00, ברח' שד' דואני 49, 
יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהודה כהן, עו"ד, מפרק
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אינטגרייטד סיסטמס איאסאינק )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-216203-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,30.1.2012 ביום  התכנסה 
תובל 5, תל אביב, וזאת עקב פירוק מרצון של החברה שנמסר 

לרשם החברות יחד עם תצהיר כושר פירעון.

                                    מנפרד ספרלינג, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,18.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' יזרעאל 38, קרית טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עמית גלקין, מפרק

חוזק הנדסה מתקדמת )ס.א.ל( בע"מ
)ח"פ 51-370001-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,18.3.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל 
אזור התעשייה אבן וסיד, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    מאיר דוגה, מפרק

י.ר.א. יוגורט הרצליה פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-420035-1(

)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 22.3.2012, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
צמרות 6, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אלון אוריאלי, מפרק

סיבוגט ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-459335-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.2.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כרמי בוגט, מרח' הנחלים 

178, מעלה אדומים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    כרמי בוגט, מפרק

ד.ג.ל. אילת בע"מ
)ח"פ 51-386068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.6.2007, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט בן אבי, ת"ז 

64075039, מרח' שכון אשר 14א, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלברט בן אבי, מפרק

הלחמניה הרצה רבי יוסף בן עלי בע"מ
)ח"פ 51-240871-7(

)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 15.2.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה פרץ, ת"ז 54002506, 

מרח' חבצלת 3, קרית טבעון, 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.

יפה פרץ, מפרקת
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י.ח.א מסחר והפצה )אילת( 1988 בע"מ
)ח"פ 51-135084-5(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  דרעי,  שלמה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

051563278, מרח' אילות 3, ת"ד 22, אילת, 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.

שלמה דרעי, עו"ד, מפרק

נתיב התמרים נדל"ן אילת בע"מ
)ח"פ 51-262666-4(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  דרעי,  שלמה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

051563278, מרח' אילות 3, ת"ד 22, אילת, 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.

שלמה דרעי, עו"ד, מפרק

סארקו - חברה לסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-144477-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריצ'רד פיין, 
ירושלים 91083,  9, ת"ד 8416,  ת"ז 069735462, מרח' אוסישקין 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ריצ'רד פיין, עו"ד, מפרק

לוי בוניאק האוס בע"מ
)ח"פ 51-350489-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2012, התקבלה החלטה 
 ,5182993 ת"ז  לוי,  יצחק  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

מרח' מקור חיים 49/15, 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.

יצחק לוי, מפרק

דרייפוס אקטואריה בע"מ
)ח"פ 51-358574-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.2.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  דרייפוס,  גילית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

55735070, מרח' סמטת אהרון 6, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

גילית דרייפוס, מפרקת

דרייפוס בע"מ
)ח"פ 51-329488-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
7.2.2012, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דרייפוס, ת"ז 

51526127, מרח' סמטת אהרון 6, 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.

מאיר דרייפוס, מפרק
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דג-לב מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-218232-0(

)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 8.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור בורט, ת"ז 56199094, 

מרח' אחי אילת 6, כפר יונה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור בורט, מפרק

שמן יווני בע"מ
)ח"פ 51-282773-4(

)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 8.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד רהב, ת"ז 50969765, 

מרח' הסתת 13, 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.

עודד רהב, מפרק

הידרם בע"מ
)ח"פ 51-047615-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקי שבו, מרח' המנור 
8, אזור התעשייה חולון, חולון 58861, טל' 03-5571523, 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.

 ,22.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי  משרד   CBLS במשרדי   ,10.00 בשעה 
סופי של  דוח  קומה 35, תל אביב, לשם הגשת  מרובע,  מגדל   ,5
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ויקי שבו, מפרקת

ר.י. שריר בע"מ
)ח"פ 51-109291-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקי שבו, מרח' המנור 
8, אזור התעשייה חולון, חולון 58861, טל' 03-5571523, 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.

 ,22.4.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
עזריאלי  מרכז  דין,  עורכי  משרד   CBLS במשרדי   ,10.00 בשעה 
סופי של  דוח  קומה 35, תל אביב, לשם הגשת  מרובע,  מגדל   ,5
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ויקי שבו, מפרקת

עילאי שווק אופנת ספורט בע"מ
)ח"פ 51-430928-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף לוגסי, מרח' יהודה 

הנשיא 19/9, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11.4.2012, בשעה 
9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף לוגסי, מפרק
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סופרה נט בע"מ
)ח"פ 51-289404-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.12.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
גינוסר,  אמיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

מרח' לוונברג 10, כפר סבא, טל' 052-5064400, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.5.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר גינוסר, מפרק

וסרמן בוריס לבנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-081061-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2011, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה וסרמן, מרח' עלוני 

נח 1, דירה 13, קרית מוצקין, טל' 04-8702869, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2012, בשעה 
13.00, אצל עו"ד דורון ליפשיץ, רח' הנמל 33, חיפה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    שרה וסרמן, מפרקת

ה.נ.ש.מ. )2006( בע"מ
)ח"פ 51-387255-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד מג'אדלה, מרח' 

אבן רושד 10, באקה אלגרבייה 30100, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23.5.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מוחמד מג'אדלה, מפרק

נעם אפשטיין, עו"ד
)ח"פ 51-460848-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
אפשטיין,  נעם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
משד' בן גוריון 63, קרית ביאליק, טל' 04-8733144, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.5.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעם אפשטיין, עו"ד, מפרק

א.מ. אמינו שרותי רכב בע"מ
)ח"פ 51-205027-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי רוזן, מרח' פרי גן 6, 

ראשון לציון, טל' 052-3594973, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.5.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי רוזן, מפרק
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הילולים - אירועים בע"מ
)ח"פ 51-324472-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
שוקרון,  )הרי(  אהרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
מרח' תרשיש 514/91, ירושלים, טל' 050-8545571, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,29.5.2012 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל עו"ד הילה יזהר, רח' יגאל אלון 155ב, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  בנכסי החברה,  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
                                    אהרון )הרי( שוקרון, מפרק

מרגלית הרפז - חברה לעריכת דין
)ח"פ 51-335572-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרגלית הרפז, מרח' 

שיבת ציון 14, ראשון לציון, טל' 03-6880625, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2012, בשעה 
15.00, במשרדי המפרקת, רח' נירים 3, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.
                                    מרגלית הרפז, מפרקת

סנדובסקי - הערכות הנדסיות בע"מ
)ח"פ 51-124372-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל'  מרח' פלי"ם 15א, 

077-5444720, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק

אלי ראם חברה לכח אדם, ויזמות ופיתוח עסקים בע"מ
)ח"פ 51-459241-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאוקת גזאוי, מרח' 

החרושת 49, ת"ד 6390, כרמיאל 20100, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.6.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שאוקת גזאוי, עו"ד, מפרק

מקסימום שרותי כח אדם ומשאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-451908-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
דיין, מרח'  ולמנות את עו"ד ענת  חוקי לפרק את החברה מרצון 
צה"ל 3, חדרים 121, 122, ת"ד 190, אשקלון, טל' 077-6570750, נייד 

054-2228221, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.5.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ענת דיין, עו"ד, מפרקת
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א. לי-אור שירותי תעבורה בע"מ
)ח"פ 51-353214-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי רוזן, מרח' פרי גן 6, 

ראשון לציון, טל' 052-3594973, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.5.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אבי רוזן, מפרק

סנדובסקי - נס בע"מ
)ח"פ 51-311633-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל'  מרח' פלי"ם 15א, 

077-5444720, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק

יורם אבירם בע"מ
)ח"פ 51-412038-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו אברהמי, מת"ד 

5060, מושב מעונה 24920, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.5.2012, בשעה 
12.00, במשרדו של יורם אבירם, רח' תש"ח 2, מגדלי שקל, קומה 
1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    זיו אברהמי, עו"ד, מפרקת

מיוזיקג'ון בע"מ
)ח"פ 51-441994-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבירם גולדשטיין, 
ו/או עו"ד ניר קמחי, ו/או עו"ד כלב מאיירס, ו/או עו"ד מיכאל דקר, 
ו/או עו"ד יום-טוב כלפון, מרח' רבי עקיבא 1, סניף מרכז העיר, 

ת"ד 2707, ירושלים 91026, טל' 02-5371777, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2012, בשעה 
12.00, במשרד עו"ד יהודה רוה ושות', בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ניר קמחי, עו"ד, מפרק

אי.אס. ביזנס פוש אפ בע"מ
)ח"פ 51-340568-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית יצחקוב 
ו/או עו"ד יוני שמיל, מרח' תל חי 37/2, כפר סבא, טל' 09-7650202, 

למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.5.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקים, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלומית יצחקוב, עו"ד, מפרקת
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שחפר נאמנים בע"מ
)ח"פ 51-303023-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר פריזט, מרח' תש"ח 

2, מגדלי שקל, תל אביב, טל' 03-5465775, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.5.2012, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שחר פריזט, מפרק

סלה קומיוניקיישנס בע"מ
)ח"פ 51-393925-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
יולוס, מרח'  חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם 
ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, טל' 03-7779750, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2012, בשעה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  מאיר  ליפא  במשרד   ,16.00
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

                                    רם יולוס, עו"ד, מפרק

בונפיל שילדקראוט מוקד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-348220-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי יטיב, מדרך עכו 

47, קרית מוצקין, טל' 04-8706506, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2012, בשעה 
14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שי יטיב, עו"ד, מפרק

סנדובסקי גלקין שמאים וסוקרים הנדסיים בע"מ
)ח"פ 51-345443-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,30.1.2012 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
בניין המפרש, קומה 25, ת"ד 353, חיפה, טל'  מרח' פלי"ם 15א, 

077-5444720, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.6.2012, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יגיל מרון, עו"ד, מפרק

פרסום ליאור בע"מ
)ח"פ 51-343055-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין דוד, ממושב נחם 

81, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.6.2012, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין דוד, מפרק
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החלביה מסעדות בע"מ
)ח"פ 51-449893-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.1.2012 התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור אייל אפרים, מאבן 

ספיר 49, ירושלים 90875, טל' 050-2223335, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2012, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מור אייל אפרים, מפרק

נופך נכסים והשקעות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-299585-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי פינקלשטיין, מרח' 

בני ברית 20, חיפה 34752, טל' 054-4466922, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2012, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אורי פינקלשטיין, מפרק

שלהבת חברה להנדסה בע"מ
)ח"פ 51-140106-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא בר, ת"ז 54132600, 

מרח' הגבורה 11, קרית אתא, 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.

שרגא בר, מפרק

בר בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-292056-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא בר, ת"ז 54132600, 

מרח' הגבורה 11, קרית אתא, 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.

שרגא בר, מפרק

ש. בר ייזום והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-322571-4(

)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 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא בר, ת"ז 54132600, 

מרח' הגבורה 11, קרית אתא, 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.

שרגא בר, מפרק

ש. אקירוב שירותים וניהול בע"מ
)ח"פ 51-427814-2(

)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 31.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שני אקירוב, מרח' השונית 

10, הרצליה 46555, למפרקת החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
מרכז  לוין,  עמית  עו"ד  המפרקת,  ב"כ  של  למענו  זו,  הודעה 

עזריאלי 1, תל אביב 67021.

שני אקירוב, מפרקת

טאודו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-389274-5(

)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 1.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  אולגן,  נדב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
033204645, מרח' ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 13, תל אביב, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נדב אולגן, עו"ד, מפרק

משתלת ליאורה בע"מ
)ח"פ 51-179333-3(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
עין  דיטל, ממושב  ענבל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

עירון, 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.

ענבל דיטל, מפרקת

אופטימטק בע"מ
)ח"פ 51-407363-4(

)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 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליבנה גן, מרח' האקליפטוס 

105, עומר, 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.

ליבנה גן, מפרק

מליבו מירוצים )1994( בע"מ
)ח"פ 51-201015-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד רגב, מרח' הדפנה 1, 

רשפון 46915, 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.

אהוד רגב, מפרק

מ.מ.ס. ובניו לעבודות הנדסה ובנאות בע"מ
)ח"פ 51-311595-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2012, התקבלה החלטה 
עבד  כמאל  מחאמיד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אלפתאח, ת"ז 054823075, משכ' מחאמיד, אום אל פחם 30010, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

מחאמיד כאמל עבד אלפתאח, מפרק

חברה להנדסה ובניה
)ח"פ 51-296333-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה 
 ,305 מרח'  ניבאל,  נעום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דהר אלכניס, שפרעם, למפרק 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 המפרק הנ"ל.

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

נעום ניבאל, מפרק

ביו-פולס בע"מ
)ח"פ 51-261285-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמליה שמשוני, 

מרח' ענתות 23, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עמליה שמשוני, מפרקת

ידע ומחקר לפיתוח חשיבה ביקורתית בע"מ
)ח"פ 51-400038-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  עוזיאל,  אהוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אנטיגנוס 20, 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.

אהוד עוזיאל, מפרק

ד. שץ אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-329243-3(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה גולדברג, מרח' 

פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה גולדברג, עו"ד, מפרק

לייזרויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-199321-4(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון נעם, ת"ז 055898225, 

מרח' שופמן 39, 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.

אלון נעם, מפרק

קאמויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-212689-7(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון נעם, ת"ז 055898225, 

מרח' שופמן 39, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון נעם, מפרק

חשמל קור מערכות מיזוג בע"מ
)ח"פ 51-339195-3(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון בלקין, מרח' 

ברזיל 15, תל אביב, למפרק 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 המפרק הנ"ל.

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

גרשון בלקין, עו"ד, מפרק

מ.ת.י.ס עבודות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-305310-8(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון בלקין, מרח' 

ברזיל 15, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרשון בלקין, עו"ד, מפרק

י.א.פ.ז אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-400992-7(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גרשון בלקין, מרח' 

ברזיל 15, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גרשון בלקין, עו"ד, מפרק

גלובס קום בע"מ
)ח"פ 51-178828-3(

)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 26.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון ארז, ת"ז 24168858, 

מרח' אצל 53, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרון ארז, מפרק

דיגל תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-207966-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס בכר, ת"ז 024916546, 

מרח' יבנה 31, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

איריס בכר, מפרקת

גורדון גקו ניהול )2005( בע"מ
)ח"פ 51-371881-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז ברזילי, מרח' דה האז 

1, 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.

ארז ברזילי, מפרק

סופר סושי ראשל"צ בע"מ
)ח"פ 51-441612-2(

)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 16.3.2011, התקבלה החלטה 
אללוף,  גונן  לירז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
 ,58001 אזור   ,89 הרצוג  רח'  אללוף,  גונן  דין  עורכי  ממשרד 

למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

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

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דה לוי אחזקות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-322212-5(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
ממרכז  שקל,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק  אביב,  תל   ,33 קומה  המשולש,  המגדל   ,3 עזריאלי 

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.

יניב שקל, עו"ד, מפרק

י.ד.גדרון ייעוץ ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-263007-0(

)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 7.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יאיר גדרון, מרח' לוי 

אשכול 20, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   28 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.

יאיר גדרון, רו"ח, מפרק

גרין ניהול הון סיכון )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300826-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.12.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בריג'יט תשובה, מרח' 

גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בריג'יט תשובה, עו"ד, מפרקת

אקסיומה פרסום )2002( בע"מ
)ח"פ 51-322477-4(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
מדרך  פוגל,  אלון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלום 53, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון פוגל, עו"ד, מפרק

ת.מ.ק.א. בע"מ
)ח"פ 51-044395-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טובה שומר, מרח' שיפר 6, 

חולון, 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.

טובה שומר, מפרקת

אופנת טי.אנד.אי בע"מ
)ח"פ 51-316996-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.1.2012, התקבלה החלטה 
משפרעם,  נח'לה,  רימה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

רימה נח'לה, מפרקת

י.ב תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-335563-6(

)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 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית יודפת, מרח' 

ויצמן 130, כפר סבא, 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 יודפת, עו"ד, מפרק

שירן צור ניהול ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-252152-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.11.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב צור, מרח' 

אבני החושן 26, מודיעין, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב צור, מפרק

חץ א.א. שיווק, פרסום והפקה בע"מ
)ח"פ 51-338312-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה 
נחלת  מרח'  אדרי,  אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק 18ב, 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.

אבי אדרי, מפרק

איי פוס בע"מ
)ח"פ 51-279773-9(

)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 1.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שולמית שנבל, מרח' דב 

הוז 22, 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.

שולמית שנבל, מפרקת

אר אנד אם מותגים בע"מ
)ח"פ 51-385689-8(

)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 30.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית יודפת, מרח' 
ויצמן 130, כפר סבא 44203, טל' 09-7650874, פקס' 09-7678028, 

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 יודפת, עו"ד, מפרק

סל שרותים ואחזקות נ.י. בע"מ
)ח"פ 51-239044-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נילי אזולאי, מרח' דגניה 7, 

ירושלים, למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

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

נילי אזולאי, מפרקת

זהבה בני ברק בע"מ
)ח"פ 51-029570-2(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
גלינקא,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק  אביב,  תל   ,37 המלך  שאול  משדרות   ,059757518 ת"ז 

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.

שמואל גלינקא, עו"ד, מפרק

נעלי לטין בע"מ
)ח"פ 51-367199-0(

)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 22.1.2012, התקבלה החלטה 
רו"ח  אצל  לייזר,  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוז'נסקי, הליפי, מאירי ושות', רח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן 

52506, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי לייזר, מפרק

אינטראימג' בע"מ
)ח"פ 51-200732-9(

)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 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל שלמון, מרח' החילזון 

6, רמת גן 52522, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל שלמון, מפרק

ירדנה סחר וספנות בע"מ
)ח"פ 51-078554-6(

)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 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אדמונד רביב, מרח' 

אבא הלל סילבר 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אדמונד רביב, רו"ח, מפרק

ג'י. אל. בי הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-352088-2(

)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 19.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל שלמון, מרח' החילזון 

6, רמת גן 52522, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אייל שלמון, מפרק

טור-בו אינטרנשיונל נציגויות תיירות ותעופה )2000( 
ט.ב. בע"מ

)ח"פ 51-290637-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2012, התקבלה החלטה 
שלום  אצל  דבורין,  זהר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק  אביב,  תל   ,65 אלון  יגאל  רח'  רו"ח,  ושות',  דיאמנט 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

זהר דבורין, מפרק

שגב תור ונוף בע"מ
)ח"פ 51-295997-4(

)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 9.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אריק קטורזה, מרח' 

הגת 2, פארק התעשייה, עומר, 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.

אריק קטורזה, רו"ח, מפרק

ייעוץ ברמה בע"מ
)ח"פ 51-465589-3(

)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 29.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  הררי,  מרקו  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,95477 ירושלים   ,30/13 שאול  גבעת  מרח'   ,015454952

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר מרקו הררי, מפרק

מרקטגיימינג )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-342001-8(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב איזרדל, ממשרד 
תל  החייל,  רמת   ,32 הברזל  רח'  ושות',  אסיא  נעמי  דין  עורכי 

אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יניב איזרדל, עו"ד, מפרק

ארמגנום בע"מ
)ח"פ 51-418519-8(

)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 30.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  יולזרי,  עו"ד שניר  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

אבא הלל סילבר 16, ת"ד 3381, רמת גן 52506, 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.

שניר יולזרי, עו"ד, מפרק

ב.ב.א.מ. )1991( החזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-158765-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.1.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם בלייר, ת"ז 
למפרק   ,03-7314721 טל'  גבעתיים,   ,3 חניתה  מרח'   ,63751333

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 בלייר, מפרק

פלאפל על הדרך בע"מ
)ח"פ 51-461767-9(

)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 26.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל גלובוס, מרח' החיטה 

25, גבעת עדה, 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.

אייל גלובוס, מפרק

ורד הטבע בע"מ
)ח"פ 51-466336-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה אדלמן, מרח' 

בילו 17, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

המקצוען יזמות ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-384161-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.10.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון אילון, 

מרח' הלסינקי 16, 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.

ירון אילון, עו"ד, מפרק

סיגאווי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-382184-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה 
מרח'  פלדה,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 4, כניסה ב, הרצליה פיתוח, 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.

יובל פלדה, עו"ד, מפרק

צבי פרידמן יעוץ והנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-154655-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי פרידמן, אצל משרד 
סילבר  הלל  אבא  רח'  ושות',  אדלשטיין  ארליך,  גולדמן,  עו"ד 

14א, 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.

צבי פרידמן, מפרק

צור ה.י. ייעוץ ופיתוח בע"מ 
)ח"פ 51-251175-9(

)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 
לאחר   ,21.11.2011 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את יעקב צור, ת"ז 006839781, מרח' אבני החושן 28, מודיעין, 

למפרק החברה.

יעקב צור, מפרק

ד.ס מערכות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-332826-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  סיני,  יששכר  דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

51917649, מרח' המלאכה 3, תל אביב, למפרק החברה.

דב יששכר סיני, מפרק
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נ.ס. אחזקות נשרים בע"מ
)ח"פ 51-376887-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף שוהם, ת"ז 053272050, 

למפרק החברה.

אסף שוהם, מפרק

קריסטל ספיר בע"מ
)ח"פ 51-257327-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.1.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר פלס, ת"ז 025274077, 

למפרק החברה.

ניר פלס, מפרק

סי אי פוסט בע"מ
)ח"פ 51-278836-5(

)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 24.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  בר–קמה,  שמעון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

51434025, למפרק החברה.

שמעון בר–קמה, מפרק

טרייד 1 וואן בע"מ
)ח"פ 51-389781-9(

)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 14.12.2011, התקבלה החלטה 
זיו אברהמי, מת"ד  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

5060, מושב מעונה 24920, 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.

זיו אברהמי, עו"ד, מפרקת

אינדקסטאט בע"מ
)ח"פ 51-370182-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.12.2011, התקבלה החלטה 
זיו אברהמי, מת"ד  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

5060, מושב מעונה 24920, 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.

זיו אברהמי, עו"ד, מפרקת

צ'וי בע"מ
)ח"פ 51-411187-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינב ברר, ת"ז 24586422, 

מרח' הפרחים 35, רשפון, 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.

עינב ברר, מפרקת

דרך המשי ניהול מועדוני לקוחות בע"מ
)ח"פ 51-420352-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.12.2011, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק וולפסון, ת"ז 

303834816, מרח' ריב"ל 7, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרק וולפסון, מפרק

טיורינג סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-279205-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2011, התקבלה 
הרצוג,  אלחנן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' תחכמוני 2, רמת השרון 47281, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלחנן הרצוג, מפרק

אואזיס אחד בע"מ
)ח"פ 51-420850-3(

)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 31.12.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז הון, מרח' בארי 15, תל 

אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ארז הון, מפרק

אדאמד מוצרי טבע בע"מ
)ח"פ 51-281237-1(

)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 15.3.2012, בשעה 10.00, במשרד רו"ח אהוד 
יער, רח' ז'בוטינסקי 33, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אהוד יער, רו"ח, מפרק

סטימיוהיל ישראל בע"מ
)ח"פ 51-392024-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת 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 2.1.2012, התקבלה החלטה 
ת"ז  עו"ד אמיר שדה,  ולמנות את  להחליף את מפרק החברה 
החברה  למפרק   ,46733 הרצליה   ,5 שנקר  מרח'   ,033522632

במקום עו"ד יהונתן עתיר.
אמיר שדה, עו"ד, מפרק

א.מ.ר.מ.ב. בע"מ
)ח"פ 51-368822-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2012, התקבלה החלטה לבטל 

החלטה קודמת מיום 23.8.2011, על פירוק החברה ומינוי מפרק.

רן מרכוס, עו"ד, מפרק

עמותת ידידי ביה"ס יגאל אלון בקדימה 
)ע"ר 58-040301-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקים

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 25.1.2012, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את מקסים אורגד, מרח' הגולן 9, קדימה-צורן, 
ואת איתן שפירא, מרח' הברושים 34, מקדימה-צורן, למפרקי 

העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

          איתן שפירא     מקסים אורגד
        מפרקים

לבקו 2012 ניהול
)ש"מ 55-024472-7(

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,29.1.2012 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
הועברו זכויותיו בשותפות של השותף המוגבל לי.מי נאמנויות 
1992 בע"מ, ח"פ 51-173913-8, לידי וי פי 3 )ג'י.פ.( חברה בע"מ 

)בנאמנות(, ח"פ 51-408672-7.
    ליאור קרן, עו"ד

בא כוח השותפות    


