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הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 11ב' לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

נשיא לבית הדין הארצי לעבודה

השופט יגאל פליטמן

סגן נשיא לבית הדין הארצי לעבודה

השופטת ורדה וירט לבנה

לבית הדין הארצי לעבודה )1(

השופטת סיגל דוידוב    השופטת יעל אנגלברג שוהם
מוטולה 

שופט בית דין אזורי לעבודה/רשם בית הדין הארצי לעבודה )1(

הרשם כאמל אבו קאעוד

לבית הדין האזורי תל אביב )2-1(

הרשמת חופית גרשון יזרעאלי  עו"ד גיל בר טל 

עו"ד  ליאורה וינשטיין   הרשמת שגית דרוקר  

עו"ד אילן סלע  הרשם תומר סילורה  

עו"ד ח'אולה עאסי עו"ד רענן קריב   

לבית המשפט המחוזי באר שבע )1(

השופטת אבירה אשקלוני  השופט גד גדעון  

השופטת ניצנה בן–דוד גרדוס השופט אריאל חזק 

השופט אחמד אבו
פריחה 

לבתי משפט השלום )ענייני משפחה( מחוז תל אביב )2(

הרשמת סיגלית אופק   רשמת הוצל"פ מירב אליהו 

רשמת הוצל"פ אושרית  עו"ד פאני גילת כהן
הובר-היימן  

לבתי משפט השלום מחוז תל אביב )2( מרכז )2(

עו"ד עינת איילון  עו"ד קרן אזולאי  

עו"ד אפרת אליאס   עו"ד אופיר איל  

עו"ד חנוך ארליך    עו"ד דנה אמיר  

עו"ד יגאל בורוכובסקי   עו"ד אפרת בוסני  

עו"ד אביים ברקאי  עו"ד אלי ברנד 

רשמת הוצל"פ סיגלית גץ אופיר עו"ד מירב גרינברג   

עו"ד אמיר דורון    עו"ד אביב שרון 

רשמת הוצל"פ אושרית הובר-היימן  עו"ד עופר דרורי  

הרשמת ליאת הר ציון  עו"ד איתי חיים הרמלין  

עו"ד עמית יריב  עו"ד ליאורה וינשטיין  

עו"ד גלעד לובצקי הס עו"ד ציפורה משה  

עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד פנינה נויבירט   
__________

1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ד, עמ' 882.

עו"ד רונית פוזננסקי-כץ  עו"ד אילן סלע 

עו"ד עידית פלד  עו"ד אפרת פינק  

עו"ד ג'ויה סקפה שפירא  עו"ד אלעד פרסקי  

עו"ד דוד קרטיס   עו"ד דרור קלייטמן  

עו"ד ישראל שדה   הרשם עמיעד רט  

עו"ד ח'אולה עאסי עו"ד סיגל דומניץ- 
סומך

לבתי משפט השלום מחוז הצפון )3(

עו"ד יגאל בורוכובסקי  עו"ד חנא בולוס   

עו"ד שרונה גינור  עו"ד עופר גוט   

הרשמת רגד זועבי עו"ד דניאל קירס 
עו"ד מנחם ליאב  עו"ד אלעד טל   

עו"ד ניר מישורי לב–טוב עו"ד סיגלית מצא 

עו"ד אמיר סלאמה  עו"ד מורן מרגלית  

עו"ד ורד ריקנטי-רוסהר   רשמת הוצל"פ   
עו"ד ח'אולה עאסי סיגלית גץ אופיר 

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הצפון )2(

עו"ד ורד ריקנטי-רוסהר  רשמת הוצל"פ סיגלית גץ-אופיר 

עו"ד פאני כהן גילת עו"ד מחמוד שדאפנה    

לבתי משפט לתעבורה מחוז הצפון )1(

הרשמת רג'ד זועבי עו"ד ג'מאל דהאמשה 

עו"ד ניר מישורי לב–טוב עו"ד מורן מרגלית 

עו"ד מנאל חליחל-
דיאב

בחירת שופט תעבורה לכהונת שופט שלום 

השופטת עדי במביליה   

לבית משפט השלום מחוז הדרום )3-2(

עו"ד אביים ברקאי עו"ד קרן אזולאי  

עו"ד אמיר דורון הרשמת עפרה גיא   

עו"ד אורנה סנדלר-איתן  עו"ד ציפורה משה 

עו"ד דרור קלייטמן  עו"ד דניאל קירס   

עו"ד ישראל שדה

לבתי משפט השלום )ענייני משפחה( מחוז הדרום )1(

הרשמת סיגלית אופק   הרשמת עפרה גיא

עו"ד פאני גילת כהן  

לבית משפט השלום מחוז ירושלים )2(

עו"ד עינת איילון   עו"ד קרן אזולאי 
עו"ד דוד שאול גבאי ריכטר עו"ד אביים ברקאי 

עו"ד חאג'–יחיא מוחמד עו"ד אלעזר נחלון  
עו"ד אורנה סנדלר-איתן עו"ד אילן סלע 

עו"ד אלעד פרסקי    עו"ד אפרת פינק  
עו"ד ג'ויה סקפה שפירא עו"ד דניאל קירס 

עו"ד ישראל שדה עו"ד דרור קלייטמן 
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לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז ירושלים )1(
עו"ד דוד שאול גבאי ריכטר עו"ד פאני גילת כהן  

הרשם ערן שילה  

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )1(
עו"ד אורי הדר  רשם הוצל"פ אסף אבני 

רשמת הוצל"פ נעמה פרס   עו"ד בלהה יהלום    

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז תל-אביב )2( מרכז )1(
עו"ד ירון )אהרוני( חיים עו"ד אורי הדר  

רשמת הוצל"פ נעמה פרס עו"ד אורן כרמלי   
עו"ד עידית קצבוי  

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-1803( 

ציפי לבני  
שר המשפטים  

יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים  

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים 
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

הנכים  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי חברים נוספים ברשימת 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות, לפי הרשימה שלהלן:

ד"ר אהוד גנסין, רישיון מס' 33559

ד"ר מרק ליברמן, רישיון מס' 029185

ד"ר משה עטיה, רישיון מס' 33612

ד"ר אריאל פבלו רויטמן, רישיון מס' 36259.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף 
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
ד"ר  את  מיניתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
ברשימת  נוספת  לחברה   ,24494 מס'  רישיון  וינוקור,  סבטלנה 

הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף 
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
פרופ'  את  מיניתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
אוריאל לוי, רישיון מס' 019030, לחבר נוסף ברשימת הרופאים2 

לעניין התקנות האמורות.

בדצמבר   31( התשע"ד  בטבת  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2013

י"ג באלול התשע"ג )19 באוגוסט 2013(
)חמ 3-183-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

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

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מודיע כי בכוונתי לתת צו 
לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכמים הקיבוציים 

שלהלן:

התשע"ב  בשבט  ט"ז  מיום   7011/2012 מס'  קיבוצי  הסכם   )1(
הארגונים  של  התיאום  לשכת  שבין   )2012 בפברואר   9(
החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  הכלכליים 
שעניינו השוואת תנאי עבודה של עובדי קבלן שירותים 
לעובדי המעסיק בפועל והעסקה ישירה של עובדי ניקיון 

ועובדי ליבה, במגזר הפרטי;

 11( התשע"ג  באב  ד'  מיום   7035/2013 מס'  קיבוצי  הסכם   )2(
לבין  בישראל  הניקיון  חברות  ארגון  שבין   )2013 ביולי 
לאיגוד  האגף  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות 
מקצועי - האיגוד הארצי של עובדי הניקיון, שעניינו תנאי 

העבודה בענף הניקיון במגזר הפרטי;

לגבי ענף הניקיון לא יורחב יותר מהסכם קיבוצי אחד.

ד' בתשרי התשע"ד )8 בספטמבר 2013(
)חמ 3-107-ה2( 

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות 
מחוזיות  

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המפורטים  את  מיניתי  כי  מודיעה  אני  התשנ"א-11991, 
הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם  החברים  לרשימת  להלן 

הפסיכיאטריות המחוזיות:

__________
1  ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.
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במחוזות ירושלים והדרום

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר מוסקוביץ דניאל גוסטבו

ד"ר יוליה גיידוק

ד"ר עודד ארבל

ד"ר לובה גנלין

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית בישראל:

ד"ר דניאל גרופר

במחוזות תל אביב והמרכז

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית בישראל:

ד"ר אליהו הלפרין

ד"ר דניאל גרופר

במחוזות חיפה והצפון

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר אלה סמיונוב

ד"ר ולדימיר גולדין

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית בישראל:

ד"ר אליהו הלפרין

ד"ר דניאל גרופר

מחוזיות2 תתוקן  פסיכיאטריות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
לפי זה.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-230( 

יעל גרמן  
שרת הבריאות                    

__________
2  י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ב, עמ' 5636.

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות 
מחוזיות לילדים ולנוער

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק  24א  סעיף   לפי  סמכותי  בתוקף 
המפורטים  את  מיניתי  כי  מודיעה,  אני  התשנ"א-11991, 
הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם  החברים  לרשימת  להלן 
והוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות   הפסיכיאטריות המחוזיות 

לילדים ולנוער:

במחוזות ירושלים והדרום

לרשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד 
והמתבגר:

ד"ר אביגיל דניאל זאווי
ד"ר לבוק ברוך

ד"ר יופה מרק

ד"ר דולי אמויאל

ד"ר מוניק ליברמן

ד"ר ערן פיקהולץ

במחוזות חיפה, צפון תל אביב והמרכז

לרשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד 
והמתבגר:

ד"ר אילנה פישמן

מחוזיות2 תתוקן  פסיכיאטריות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
לפי זה.

כ"ח בסיוון התשע"ג )6 ביוני 2013(
)חמ 3-230( 

יעל גרמן  
שרת הבריאות                    __________

2  י"פ התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ב, עמ' 5636.

הסמכה 
לפי סעיף 46 לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981

]נוסח  הרוקחים  לפקודת   46 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חדש[, התשמ"א-11981, אני מסמיך את נושאי המשרה במשרד 

הבריאות המפורטים להלן, בסמכויות לפי הסעיף האמור:

מנהל אגף אכיפה ופיקוח

סגן מנהל אגף אכיפה ופיקוח

רכז נושא ארצי )פיקוח ובקרה(

מנהל תחום )פשע פרמצבטי(

מנהל תחום פיקוח ואכיפה )עישון ואלכוהול(.

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1655( 

רוני גמזו  
                    המנהל הכללי של משרד הבריאות

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשנ"ג, עמ' 39.

הודעה על קביעת רשימת רופאים 
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ה( לחוק שחרור 
רופאים  רשימת  קבעתי  התשס"א-12001,  ממאסר,  על–תנאי 

כמפורט להלן:

ד"ר ליאב גולדשטיין

ד"ר אייל בן–בסט

ד"ר ליאוניד גפט

ד"ר פרנקל רמי.

רשימה זו תהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים.

ט"ז בתמוז התשע"ג )24 ביוני 2013(
)חמ 3-3143( 

רוני גמזו  
__________                    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1  ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ז, עמ' 36.
__________

1  ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  טבריה  ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' טה/מק/10/10484", 

שינוי לתכנית ג/10484.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15036 
חלקי, חלקה 100 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין לפי הקיים בשטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבנייה   לתכנון 
04-6739526. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, דרך קריית הממשלה, נצרת עילית, 

טל' 04-6506508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי טבריה

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

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

לתכניות  שינוי  טה/מק/58/287",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/287, ג/2855.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15012   
חלקי, חלקה 50, ח"ח 102.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין אחורי; ב( הגדלת   
תכסית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6551, התשע"ג, עמ' 2996.

לתכנית  שינוי  טה/מק/1/11620",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/11620, כפיפות לתכנית ג/11764.

גוש  ומקומם: טבריה - חלקי  השטחים הכלולים בתכנית   
15033, ח"ח 21, 23.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5713.

מינוי ממונה על הגבייה 
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
 - )להלן  שדרות  עיריית  גזבר  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
גביית  לצורך  הגבייה,  על  לממונה  אילוז,  יעקב  העירייה(, 
חוק ההסדרים במשק המדינה  מכוח  כללית המוטלת  ארנונה 
)תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי 
חובה המגיעים לעירייה על פי דין, ולצורך גבייתם של קנסות 
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הרשות המקומית 

וכן לצורך גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-18( 

יגאל צרפתי  
__________                       המנהל הכללי של משרד הפנים

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994; התש"ם, עמ' 60.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

העסקיים,  ההגבלים  לחוק  7)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, אני מודיע כי נרשמה בקשה 

לאישור הסדר כובל כדלקמן:

הצדדים להסדר:

תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ

הבמאים והתסריטאים החברים בתל"י

הנכס או השירות נושא ההסדר:

ההשכרה  זכויות  השידור,  זכויות  הפומבי,  הביצוע  זכויות 
של  האורקוליות  ביצירות  הציבור  לרשות  ההעמדה  וזכויות 

חברי תל"י

מהות הכבילה:

זכויות הביצוע  ניהול במשותף של  בין חברי תל"י על  הסמכה 
ההעמדה  וזכויות  ההשכרה  זכויות  השידור,  זכויות  הפומבי, 

לרשות הציבור ביצירות אורקוליות באמצעות תל"י.

בהתאם לסעיף 8)ב( לחוק, אדם העלול להיפגע מההסדר 
הכובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכני רשאים להגיש לבית הדין 
בתוך  להסדר,  בכתב  מנומקת  התנגדות  עסקיים  להגבלים 

שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור בתיק הסדר כובל 6309 
במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, 

בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
)חמ 3-680( 

דיויד גילה  
__________                       הממונה על ההגבלים העסקיים

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
1, טל' 04-9596095,  יקנעם עילית, רח' צאלים  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי   ,vaada@yoqneam.org.il דוא"ל:   ,04-9591668 פקס' 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  עילית,  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עירית טלמור  
מהנדסת העיר יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי עכו
הודעה בדבר החלטת ועדה מקומית לתוספת שטחי 

שירות לתכנית מס' ג/3967
לתכנון  מקומית  ועדה  החלטת  על  הודעה  בזה  נמסרת 
ולבנייה עכו, מיום 4.3.2013 בדבר תוספת שטחי שירות לתכנית 
)חישוב  והבנייה  התכנון  לתקנות   13 לסעיף  בהתאם  ג/3967, 

שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים(, התשנ"ב-1992.

השטחים הכלולים בהחלטה ומקומם: עכו, חלק מגוש 18108.

מפורטת  לתכנית  שירות  שטחי  הוספת  ההחלטה:  מטרת 
בהתאם   7.4.1982 ביום  תוקף  למתן  פורסמה  אשר  ג/3967 
לתקנות התכנון והבנייה )חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות 

ובהיתרים(, התשנ"ב-1992.

במשרדי  ונמצאת  הס/3967  ממוספרת  האמורה  ההחלטה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו, רח' ויצמן 35, עכו, טל' 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9956111-2
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עפולה  ולבנייה 
עפ/מק/1/20010",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
מתחם יוקלר, שינוי לתכניות ג/5694, ג/20010, כפיפות לתכנית 

ג/12567.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, רח' חטיבה 9 - 
גוש 16743, חלקות 16, 17 בשלמותן, ח"ח 15, 18.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע 
בהסכמת בעלים; ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית - התרת 
קו בניין 0 בקיר משותף עם מגרש גובל; ג( שינוי חלוקת שטחי 
השטח  סך  את  לשנות  בלי  אחת,  בתכנית  המותרים  הבנייה 
הכולל המותר לבנייה בתכנית ובתנאי שהשטח הכולל המותר 
קביעת  ד(  מ–50%;  ביותר  יגדל  לא  קרקע  ייעוד  בכל  לבנייה 
הוראות בדבר זיקת הנאה בין הייעודים השונים למעבר רכב 

והולכי רגל.

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

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
יקנעם עילית ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
מס'  מקומית  ועדה  בסמכות  מפורטת  "תכנית  מופקדת   הצפון 

יק/במ04/55", שינוי לתכניות ג/297, ג/במ/55, גנ/17132.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש 
12570 חלקי חלקה 79 בשלמותה; שטח התכנית: 567 מ"ר.

בניין  בקו  שינוי  א(  הוראותיה:  ועיקרי  התכנית  מטרות 
בעבור  אחורי  בניין  בקו  שינוי  ב(  בלבד;  מצללה  בעבור  קדמי 
שינוי  קומה,  תוספת   - בינוי  בהוראות  שינוי  ג(  חדר;  תוספת 
בהוראות עיצוב אדריכלי בדבר תוספות בנייה; ד( שינוי בקווי 

בניין אחורי וקדמי, שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכליים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'   ,1 צאלים  רח'  עילית,  יקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
vaada@yoqneam. דוא"ל:   ,04-9591668 פקס'   ,04-9596095
המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .org.il

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
יק/03/290", שינוי קו בניין ברח' חורשת טל 21, שינוי לתכנית 
ג/במ/290, כפיפות להוראות תכנית מע/מק/במ29/55, מע/מק/

במ39/55, מעמק/במ77/55, יק/02/297.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית - גוש 
12569 חלקי, חלקה 20 בשלמותה; שטח התכנית: 568 מ"ר.

מטרות התכנית ועיקרי הוראותיה: שינוי קווי בניין: צדי - 
להסדרת מצב קיים בכל הקומות, אחורי - לצורך הגשת בקשה  

לתוספת מגורים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6575, התשע"ג, עמ' 4043.
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מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

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

מס' קש/מק/1602", שינוי לתכניות ג/4030, תרשצ1/05/15.

רח'  שמונה,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מתרש"צ   905 מגרש   ;94-92 חלקות   ,13195 גוש   -  46 הנשיא 

.1/05/15

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית 
ג/4030.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.5.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"א, עמ' 1987.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
קריית   ,1 ת"ד   ,37 הרצל  רח'  שמונה,  קריית  לבנייה  לתכנון 
שמונה 11019, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עילית  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ניסים מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית שמונה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/042/5952", שינוי לתכנית ג/12815.

גוש 14151,  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא - 
חלקה 15.

שקבוע  כפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתשריט; ב( איחוד וחלוקה בהסכמה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.6.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5139.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע  לבנייה  לתכנון 
הגלילית, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית איחוד וחלוקה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית 
וחלוקה  איחוד  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

מס' בכמק45/12/16238".

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

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי צפת

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' צפ/מק/62", שינוי לתכנית ג/4285.  )1(

גוש   - עיריית צפת  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
13531, חלקה 129 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידת דיור בלא שינוי   
בזכויות הבנייה ושינוי קווי בניין; ב( הוספת יחידת דיור 

ושינוי קווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' צפ/מק/78".  )2(

גוש   - עיריית צפת  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
13532, חלקה 97 בשלמותה, ח"ח 96.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי מס' יחידות דיור ל–4, תוספת   
קומה ואיחוד חלקות.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
04-6927465. העתק  טל'  50, צפת,  ירושלים  רח'  ולבנייה צפת, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עילית,  נצרת  הממשלה,  קרית  הפנים,  משרד  הצפון,   מחוז 

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שוחט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה צפת  
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  גולן  ולבנייה   לתכנון 

גו/מק/13/5205", שינוי לתכנית ג/5205.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חד נס - גוש 201000, 
ח"ח 79.

עיקרי הוראות התכנית: הסדרת מגרש מס' 13 על ידי חילופי 
שטחים בין שטח מגורים ושטח פרטי פתוח בלי לשנות את סך 

כל השטח הכולל.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'   ,12900 קצרין   ,13 ת"ד  גולן,  אזורית  מועצה  גולן,  ולבנייה 
04-6969711/2. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, 

משרד הפנים, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גולן  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/גמ/419/6695".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנאל - גוש 17357 
)מוסדר(, ח"ח 17; שטח התכנית: 1,645.

 19118 גוש   - נחף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
)מוסדר(, חלקות 17-15, 21 בשלמותן, ח"ח 9, 13, 20-18, 24-22, 

.89 ,88 ,64 ,26

עיקרי הוראות התכנית: א( תכנית מפורטת לאיחוד וחלוקה 
בלא הסכמת בעלים; ב( שינוי גודל מגרש מינימלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
העתק   .04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה  לתכנון 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/2/09", שינוי לתכנית ג/13050.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12202,   
חלקות 57, 60, 61 בשלמותן; שטח התכנית: 6,351.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה בלא הסכמה; ב( הקטנת   
בלי  בתכנית  מותרים  בנייה  שטחי  שינוי  ג(  בניין;  קווי 
לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה; ד( הגדלת 
כיסוי קרקע לצורך יצירת מסגרת תכנונית למתן היתרים 

ולאישור מבנים בשטח התכנית.

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/67/11", שינוי לתכנית ג/7676.  )2(

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17573, חלקה 90 בשלמותה; שטח התכנית: 2,317.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמה.  

"תכנית מפורטת מס' גא/מק/35/12", שינוי לתכנית ג/11383.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10274,   
ח"ח 6; שטח התכנית: 1,938.

מטרות התכנית: א( הקטנת קווי בניין בין המגרשים; ב( הוספת   
שימושים לצורך חזית מסחרית במגרשים.

לתכניות  שינוי  גא/מק/20/13",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ג/7676, גא/מק/64/06.

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17571, ח"ח 75-73; שטח התכנית 611.

מטרת התכנית: הסדרת קווי בניין למבנה קיים.  
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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 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון, ד"נ גליל עליון 12100, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816373  טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת 

עילית, טל' 04-6508503.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל עליון  

מרחב תכנון מקומי הגלבוע

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

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  ג/גל/מק/237",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/14970, ג/20279, ג/3933, ג/גל/מק/27.

גוש   - אומן  ישובי  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
20782, חלקות 19-1, 21, 22, 30-25, 48-34, 65-57, 74-72, 
בשלמותן;   125  ,112  ,110  ,108  ,106  ,104  ,102  ,100  ,98  ,76
גוש  20784, חלקה 13 בשלמותה; גוש 20785, חלקות 34-1, 
 ,86-84 ,81 ,79-73 ,69 ,66-64 ,61 ,60 ,57 ,55 ,52 ,51 ,39-36
 ,114 ,112 ,110 ,108 ,106 ,104 ,102 ,100 ,98 ,96 ,94 ,92 ,90 ,88
116, 118, 120, 122, 124, 126, 128; גוש 20786, 63-48, 66, 72, 
 ,158  ,156  ,154  ,152  ,150  ,148  ,146  ,115  ,113-111  ,109-74

162, 182, 184 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין למבנים חקלאיים   
אישור התכנית;  ביום  כפי שהם  אומן  גוש  ברחבי   קיימים 

ב( קביעת הוראות בינוי.

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/523", שינוי לתכניות ג/12342,   )2(
ג/8184, תמא34/ב/4, תמא35, תממ9/2.

גוש   - יחזקאל  ומקומם: כפר  השטחים הכלולים בתכנית   
23089, חלקה 128 בשלמותה.

הייעודים  בין  שטחים  ניוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  ידי  על   ,23089 גוש   ,128 בחלקה  ומגורים  חקלאי 
המיועדים  שטחים  בין  בנחלה  הקרקע  ייעודי  חלוקת 
למגורים ולחקלאות, בלא שינוי בסך כל שטח של כל ייעוד 
מ'  מ–3  צפוני  צדי  בניין:  בקווי  שינוי  ב(  בחלקה;  וייעוד 
ל– )1.35, 2.20, 2.50 מ'( ביחס למבנה קיים ובריכת שחייה 

בלבד.

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

מטרות התכנית: א( מתן לגיטימציה לבנייה הקיימת על ידי 
הקטנת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע; ב( מתן הקלה ליחידת 

אירוח נוספת שאיננה פוגעת בסביבה הקרובה.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

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

מק/גמ/413/13192", רומת הייב, שינוי קו בניין ותכסית.

אל  אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 15 חלקה  )מוסדר(,   17473 גוש   - בטוף(  )אל  הייב  רומת  בטוף, 

בשלמותה, ח"ח 121; שטח התכנית: 726 מ"ר.

ידי  על  הקיימת  לבנייה  לגיטימציה  מתן  התכנית:  מטרת 
הגדלת תכסית והקטנת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1643.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, 
קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' גע/מק/225", 

שינוי לתכנית ג/16529.

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

המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  התכנית:  מטרת 
במגרשים 54 ו–55 בלי לשנות את סך כל השטח המותר לבנייה 

במגרשים הנ"ל.
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על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית  המאוחרת 
 ,12435 הגולן  רמת  מסעדה,  כפר  חרמון,  מעלה  ולבנייה   לתכנון 
טל' 04-6981677, 04-6983608. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
משרד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
הפנים, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג, רח' מעלה יצחק 29, ת"ד 595, 

נצרת עילית 17000.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
נחום דוד  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נפתלי  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מנ/

תמא35,  לתכניות  כפיפות  ג/4245,  לתכנית  שינוי  מק/4612", 
תמא34/ב/4, תממ2, שינוי 9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פקיעין - גוש 19090, 
ח"ח 6, 62.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לצורך מתן לגליזציה למבנה.

קיים  מצב  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בשטח; ב( הגדלת תכסית קרקע מ–55% ל–65%.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי, רח' האורנים 1, ת"ד 494, מעלות, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9978030 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, קריית הממשלה, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
טוביה גלזר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
כל  על   1/138/03/2 מפורטת  לתכנת  כפיפות  2/מק/431", 

הוראותיה, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע, ד"נ גלבוע 18120, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6533252 טל' 
קריית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-65085180.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דני עטר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

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

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/13/12003".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשייה אילון   
תבור - גוש 17081, ח"ח 3, 4.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5017.

לתכנית  שינוי  מק/יז/05/16443",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/16443.

 ,17492 גוש   - זרזיר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 10.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 3000.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה יזרעאלים, בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6429660 טל' 
וכל  טל' 04-6508508,  עילית,  נצרת  מחוז הצפון, משרד הפנים, 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
עידו דורי  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מעלה חרמון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' מח/

מק/1/13/5867", שינוי לתכנית מס' מס/2/98.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי לתכנית מס' מס/2/98 באזור 
מבנה ציבורי לשטח ציבורי פתוח ומאזור ציבורי פתוח למבני 

ציבור )החלפה(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
5/מק/2638",  מס'  "תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון 

שינוי/כפיפות לתכניות 184/03/5, 184/03/5א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות, 
רח' הר חרמון 39 - גוש 38341.

 ,106 מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
חד–משפחתי, בודד, אזור מגורים א )בנה ביתך(, על ידי הסדרת 
קווי בניין לפי הבנוי בפועל ושינוי קווי בניין אחורי וצדי בעבור 

תוספת בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
רוביק דנילוביץ'  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
 7.6.2006 ביום  בעיתונים  שפורסמה  7/מק/2079",  מס'  מפורטת 
3539, שינוי לתכניות  5537, התשס"ו, עמ'  ובילקוט הפרסומים 

239/03/6/א, 7/מק/2045.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שומריה - גוש 3313, 
ח"ח 8.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקיימים   מהייעודים  חלק  מיקום  שינוי  תוך  להלן,  כהגדרתם 

בלי לשנות את השטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

הוועדה  במשרדי  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
קהל:  קבלת  שעות  שמעון,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
השעות  בין  בוקר:  ג',  יום   ,15.30-13.30 השעות  בין  א',   ביום 

10.30-8.30, אחר הצהריים 17.30-15.30.
סיגל מורן  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני שמעון  

מרחב תכנון מקומי עומר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עומר  ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 14/מק/1049", שינוי 

לתכניות 14/במ/148, 14/מק/1013.

א',  גנים  ומקומם: אילת, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית 
רח' האלה 9 - גוש 40050, חלקה 190, ח"ח 290; שטח התכנית: 

0.638 דונם.

בזכויות הבנייה מ–40%  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית: 
ל–46%; ב( שינוי בקו בניין: בחזית דרומית מ–3 מ' ל–0 מ' באופן 
נקודתי כמסומן בתשריט, בחזית צפונית נקודתי מ–3 מ' ל–2.70 מ', 
בחזית מערבית מ–5 מ' ל–3.90 מ' ונקודתי מ–5 מ' ל–2.5 מ', בחזית 

מזרחית נקודתי מ–5 מ' ל–4.50 מ' ונקודתי מ–5 מ' ל–3.2 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.8.2008 ובילקוט הפרסומים 5847, התשס"ח, עמ' 4658.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אילת, ת"ד 14, אילת 88000, טל' 03-6367114/5, ובמשרדי 
 ,4 התקווה  רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית   הוועדה 
ת"ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263820, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאיר יצחק הלוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: שינויים בקווי בניין במגרש למגורים 

ברח' הגאון מוילנה 29-1, רובע ט, אשדוד
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' 3/

מק/2263", 

סיווג התכנית: תכנית מפורטת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע ט, רח' 
שטח   ;185 ח"ח   ,148 חלקה   ,2385 גוש   -  29-1 מוילנה  הגאון 

התכנית: 3.248 דונם.

שינוי  קודמות:  מאושרות  תכניות  לבין  התכנית  בין  יחס 
לתכנית 3/במ/1/14, כפיפות לתכניות 3/מק/2071, 35/101/02/3,  

.98/101/02/3 ,22/101/02/3 ,85/101/02/3 ,62/101/02/3

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי, שינוי הוראות בינוי 
ותוספת קומה חלקית ליציאה לגג כדי לאפשר תוספות בנייה 

ליח"ד הקיימות מתוך זכויות קיימות במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין אחורי מ–10 מ' 
לפי  הוראות  של  שינוי  ב(  בלבד;  קרקע  בקומת  מ'  ל–4.3-6.7 
תכנית בינוי או עיצוב אדריכליים; ג( שינוי במס' הקומות, מ–3 

קומות ל–3 קומות + קומה חלקית ליציאה לגג.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6483, התשע"ג, עמ' 304.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, 
במשרדי  וכן   ,08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל'  אשדוד, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקווה 4, 
ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263791, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

בוריס גיטרמן  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

לאונרדו מדיה בע"מ
)ח"פ 51-248042-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 14.10.2013, בשעה 12.00, במשרדי צלרמאיר, 
רוזובסקי, צפריר טולידאנו ושות', רח' לינקולן 20, תל  פילוסוף, 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל לזי, מפרק  

אקלימטק בע"מ
)ח"פ 51-427610-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.10.2013, בשעה 11.30, במשרד עורכי דין 

סיני אליאס ושות', רח' דרך מנחם בגין 52, תל אביב.

כושר  הצהרת  באין  מרצון  החברה  פירוק  היום:  סדר  על 
פירעון ומינוי מפרק לחברה.

      סיני אליאס, עו"ד
       בא כוח החברה

אינטגריטי )וי.אר.די( בע"מ
)ח"פ 51-320999-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 20.10.2013, בשעה 10.30, ברח' פל ים, בניין 
ברוש, חיפה 33095, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי מיכלין, עו"ד, מפרק  

עידן חקלאות
)ח"פ 51-281325-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד גלעד 
אבני, רח' הדסה 90, באר שבע, באותו מועד שבו תתקיים אסיפה 

שבה יוצע פירוקה מרצון של החברה.
אלדד קורן, דירקטור  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עומר, רח' תפוח 47 - 
גוש 38576, חלקה 120.

 - אחורי  בניין:  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבריכת   - קדמי  המותרים,  מ'   6 במקום  מ'  ל–3  עיקרי  למבנה 
שחייה  לבריכת   - צדי  המותרים,  מ'   5 במקום  מ'  ל–1   שחייה 

ל–1 מ' במקום 2 מ' המותרים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים ממועד פרסומה 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
מסחרי,  מרכז  עומר,  ולבנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 
ההתנגדות  העתק   .08-6291140-4 טל'   ,84965 עומר   ,1 ת"ד 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא 

הדרום, רח' התקווה 4, באר שבע 08-6296444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
פיני בדש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עומר  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 10203-05-13

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

ח"פ בע"מ,  לבניין  חדשה  דרך  חברת  פירוק   ובעניין 
51-362565-7

51-252773- ח"פ  בע"מ,  טאהא  ואיל  חברת  והמבקשת: 
טל' גן,  רמת   ,22 תובל  מרח'  אהרון,  שלום  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,0 

03-9497777, פקס' 03-9497708

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.5.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.9.2013 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 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.9.2013.

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

שלום אהרון, עו"ד  
בא כוח המבקשת  


