
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ח בשבט התשם״ו 5495 6 ו בפברואר 2006

 עמוד

 הודעה על מינוי ועדת המחקר, הרכבה ומענה 1887

 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

 התקשורת 1887

 הסמכות לפי חוק שמירת הסביבה החופית 1887

 הודעה בדבר העלות הכוללת לאשראי לא צמוד הניתן

 לציבור 1888

 הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקםל 1888

 הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 1888

 הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור
 ממם על הכנסה מהשכרת דירת מגורים 1888

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לגבולות עיריית פתח

 תקוה בגבולה עם המועצה המקומית גני תקוה.. 1891

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז תל אביב 1891

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז המרכז 1891

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה (חוף השרון) 1892

 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 1892

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 1893

 הודעה לפי חוק הצהרות מוות 1910

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 1910

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 1914

 הודעות מאת הציבור 1916

 עמוד

 הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה 1884

 הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה

 והאדריכלות 1884

 הודעות בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

 מכרז 1884

 הודעה על גמר כהונתו של שופט 1885

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות 1885

 מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים 1885

 מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים 1885

 מינוי נציג שרת המשפטים וממלאי מקומה במועצה

 הארצית לתכנון ולבניה 1885

 מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור

 על־תנאי ממאסר 1886

 מינוי חבר לוועדה הבוחנת לפי חוק הקאדים 1886

 מינוי שופטי נוער 1886

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

 (שעת חירום) 1886

 הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 1886

 הסמכה לפי פקודת מם הכנסה, חוק מם רכוש וקרן

 פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין(שבח, מכירה

 ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי(סמכויות

 אכיפה - מעצרים) 1886



 הממשלה מס׳ 345, מיום ד׳ בתשרי התש״ס (14 בספטמבר 1999)
 ומס׳ 2541, מיום כ״ג בתשרי התשס״ג (29 בספטמבר 2002), בפי
 שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת

, שהרכבה יהיה כדלהלן:  מברז פומבי2

- המנהל הבללי של משרד התעשיה המסחר והתעסוקה או

 נציגו - יושב ראש;

- נציב שירות המדינה או נציגו;

- מנהל המוסד לבטיחות וגיהות;

- איש ציבור שימונה בידי נציב שירות המדינה בהתייעצות
 עם המנהל הבללי של משרד התעשיה המסחר

 והתעסוקה;

- איש אקדמיה מתחומים הקשורים לבטיחות בעבודה,
 שימונה בידי המנהל הבללי של משרד התעשיה המסחר

 והתעסוקה בהתייעצות עם נציב שירות המדינה.

 כ״ד בטבת התשס״ו(24 בינואר 2006)

 (חמ 3-274)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
 חובת מכרז

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

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה
 (מינויים), התשי״ט-11959 (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת
 שירות המדינה, קבעה הממשלה פטור מחובת מברז פומבי לפי
 סעיף 19 לחוק, למשרת ראש מינהל המחקר החקלאי במשרד
 החקלאות ופיתוח הבפר, בתנאי שיקוים הליך מיוחד של
 ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות
 הממשלה מס׳ 345, מיום ד׳ בתשרי התש״ס (14 בספטמבר 1999)
 ומס׳ 2541, מיום ב״ג בתשרי התשס״ג (29 בספטמבר 2002), בפי
 שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת

, שהרבבה יהיה בלהלן:  מברז פומבי2

- המנהל הבללי של משרד החקלאות ופיתוח הבפר או נציגו

- יושב ראש;

- נציב שירות המדינה או נציגו;

- מדען ראשי מאחד ממשרדי הממשלה (למעט משרד
 החקלאות ופיתוח הבפר), אשר ימונה בידי המנהל הבללי
 של משרד החקלאות ופיתוח הבפר, בתיאום עם נציב

 שירות המדינה;

- שני נציגי ציבור שיהיו במעמד של פרופסור מן המנין או
 עובדי דירוג מחקר בבירים בדרגה א1 (שאינם עובדי מינהל
 המחקר החקלאי), אשר יומלצו על ידי המועצה המדעית
 של מינהל המחקר החקלאי וימונו בידי המנהל הבללי של

 משרד החקלאות ופיתוח הבפר ונציב שירות המדינה.

 ראש המינהל ימונה לתקופה של ארבע שנות בהונה עם
 אפשרות להארבה נוספת בת שנה.

 כ״ד בטבת התשס״ו(24 בינואר 2006)

 (חמ 3-274)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

 הודעה על הרשאה

 לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-951ו

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק נכסי המדינה,

ו (להלן - החוק), כי הממשלה החליטה להרשות ו95ו  התשי״א-

 את נושאי המשרה במינהלת התיאום והקישור לאזור חבל עזה

 (להלן - המינהלה) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל

 עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו־5 לחוק, למעט

 עסקאות במקרקעין, בתחום הפעולות של המינהלה ותפקידו

 של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום

 בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

 (ו) ראש המינהלה יחד עם חשב תיאום הפעולות בשטחים

 (להלן - החשב) או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

 (2) סגן ראש המינהלה יחד עם החשב או סגנו - עד לסכום

 של 1,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש״ח);

 (3) מנהלת תחום בכיר למינהל תשתיות משק ובינוי יחד עם

 החשב או סגנו - עד 100,000 ש״ח;

 (4) מנהל תחום בכיר למינהל תשתיות משק ובינוי או סגנו

 יחד עם החשב, סגנו או ממונה על תשלומים - עד 30,000

 ש״ח.

 כ״ט בטבת התשס״ו(29 בינואר 2006)

 (חמ 9—3)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״א, עמי 52.

 הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה

 והאדריכלות

 לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-958ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(3) לחוק המהנדסים

, מינתה הממשלה את אילון ו  והאדריכלים, התשי״ח-958ו

 ברנהרד, ת״ז 057397044, ושמאי אסיף, ת״ז 009894346, לחברים,

 מטעם הממשלה, במועצת ההנדסה והאדריכלות.

 מינוים של ישראל פרנד2 ואברהם הבר3 - בטל.

 כ״ה בטבת התשס״ו(25 בינואר 2006)

 (חמ 363ו—3)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 108.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2552.

 3 י״פ התש״ס, עמי 90.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה

 חובת מכרז

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה

 (מינויים), התשי״ט-959וו (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת

 שירות המדינה, קבעה הממשלה פטור מחובת מכרז פומבי

 לפי סעיף 9ו לחוק, למשרת מפקח עבודה ראשי במשרד

 התעשיה המסחר והתעסוקה, בתנאי שיקוים הליך מיוחד של

 ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.
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 בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות

ו באפריל 2006). )  קטנות, החל ביום גי בניסן התשס״ו

 תוקף המינוי לשנתיים.

 בי בשבט התשס״ו(31 בינואר 2006)

 (חמ 60—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 מינוי שופט בבית משפט לענינים מקומיים

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח

, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, ו  משולב], התשמ״ד-984ו

 אני ממנה את בנימין קהלת, ת״ז 08ו987ו4, ואת השופט דוד

 שטיינמץ, ת״ז 995299ו, שופטים בקצבה של בית משפט שלום,

 למלא תפקיד של שופט בית משפט לענינים מקומיים החל ביום

 גי בניסן התשס״ו (ו באפריל 2006).

 תוקף המינוי לשנתיים.

 בי בשבט התשס״ו(31 בינואר 2006)

 (חמ 653ו—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים

 לפי חוק החוזים האחידים, התשמ״ג-982ו

 וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ד) לחוק החוזים האחידים,

, וסעיף5(א) לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-  התשמ״ג-982וו

 992ו2, אני ממנה את מיגל דויטש, ת״ז 069332294, ואת טל בנד,

 ת״ז 05425550, לחברים בבית הדין לחוזים אחידים.

 תוקף המינוי לשלוש שנים.

 בי בשבט התשס״ו(31 בינואר 2006)

 (חמ 686ו—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ג, עמי 8.

 2 ס״ח התשנ״ב, עמי 90.

 מינוי נציג שרת המשפטים וממלאי מקומה במועצה

 הארצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב)(2) ו־48א(א) לחוק התכנון

, אני ממנה את אהרן אברמוביץ, ו  והבניה, התשכ״ה-965ו

 המנהל הכללי של משרד המשפטים, לנציגי במועצה הארצית

 לתכנון ולבניה, ואת מיכל ברדנשטיין, אורית קוטב, ודלית דרור

 לממלאות מקומו.

 אי בטבת התשס״ו(1 בינואר 2006)

 (חמ 7—3)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התש״ן, עמי 168.

 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה

 חובת מכרז

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

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה

 (מינויים), התשי״ט-11959 (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת

 שירות המדינה, קבעה הממשלה פטור מחובת מברז פומבי לפי

 סעיף 19 לחוק, למשרת ראש הרשות המשפטית לטבנולוגיות

 מידע והגנה על הפרטיות במשרד המשפטים, בתנאי שיתקיים

 הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה

 נקבעו בהחלטת הממשלה מס׳ 2541, מיום ב״ג בתשרי התשס״ג

 (29 בספטמבר 2002), בפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים

.  למינוי למשרות בפטור מחובת מברז פומבי2

 הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:

 (1) המנהל הבללי של משרד המשפטים או נציגו - יושב

 ראש;

 (2) נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;

 (3) עובד המדינה, משפטן בביר הבקיא בתחום, שימנה המנהל

 הבללי של משרד המשפטים בהתייעצות עם נציב שירות

 המדינה - חבר;

 (4) איש אקדמיה בעל ידע והיברות בתחומי המשרה, שימנה

 נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הבללי של

 משרד המשפטים - חבר;

 (5) נציג ציבור בעל ידע והיברות בתחום, שימנה המנהל

 הבללי של משרד המשפטים בהסבמת נציב שירות המדינה

- חבר.

 כ״ד בטבת התשס״ו(24 בינואר 2006)

 (חמ 3-274)

 ישראל מימון

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 2 י״פ התשס״ג, עמי 400 ועמי 712.

 הודעה על גמר כהונתו של שופט

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

, אני מודיעה על גמר כהונתו של טל שחר,  התשמ״ד-11984

 שופט בית משפט השלום בתל אביב, ביום ב״ב באלול התשס״ה

 (26 בספטמבר 2005), עקב פרישתו לגמלאות.

 חי בתשרי התשס״ו(11 באוקטובר 2005)

 (חמ 3-60)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח

, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,  משולב], התשמ״ד-11984

 אני ממנה את בנימין קהלת, ת״ז 41987108, שופט בקצבה של

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.
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Fayez A", או בכל b u Akar L td  Export and Trade" או "
 שם אחר שיכונה בו חבר בני אדם זה, לרבות כל פלגיו וכל
 סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של חבר בני אדם זה, הוא

 התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות.

 המחזיק ברכוש ההתאחדות הבלתי מותרת האמורה
 נדרש להודיע על כך לשר הביטחון, באמצעות ארנון איקן,
 סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, בטלי 02-5317506 או

.02-5317434 

 כי בכסלו התשס״ו(21 בדצמבר 2005)
 (חמ 3-1080)

 שאול מופז
 שר הביטחון

 הרשאה

 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
 (עדות)1, אני מרשה בזה את עובד המוסד לביטוח לאומי עבד
 חממי, ת״ז 080627920, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על

.  חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-21995

 תוקפה של הרשאה זו עד יום יי בטבת התשס"ז (31 בדצמבר
 2006) וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

 כ״ה בטבת התשס״ו (25 בינואר 2006)
 (חמ 3-279)

 גדעון עזרא
 השר לביטחון הפנים

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמי 439.

 2 ס״ח התשנ״ה, עמי 210.

 הסמכה

 לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
 התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה
 ורכישה), התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי

 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996

, סעיף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 227 לפקודת מס הכנסה1
, וסעיף  48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961
- ג  97 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"
 31963 (להלן - חיקוקי המס) וסעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי
 (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ״ו-41996 (להלן - החוק),
 אני מסמיך את עובד משרד האוצר, דוד הנס, ת"ז 055710685,
 שהוא פקיד שומה המועסק בביצוע חיקוקי המס, לערוך
 חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס
 או לשם גילוין, ולצורך כך יהיה רשאי להשתמש בסמכויות

 האמורות בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:

 (1) סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק למעט סמכות לעכב
 אדם העומד לעבור עבירה; ולפי סעיף 68 לחוק;

 (2) סמכות מעצר על פי סעיף 23(א)(2), (3) ו־(6) וסעיף 23(ב)
 לחוק.

 תוקפה של הסמכה זו עד יום יי בטבת התשס"ז (31 בדצמבר
 2006), וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.

 י״ט בטבת התשס״ו (19 בינואר 2006)
 (חמ 3-2849)

 גדעון עזרא
 השר לביטחון הפנים

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמי 120.

 2 ס״ח התשכ״א, עמי 100; התשכ״ד, עמי 91.

 3 ס״ח התשכ״ג, עמי 156.

 4 ס״ח התשנ״ו, עמי 350; התשנ״ז, עמי 116.

 מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על־תנאי

, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,  ממאסר, התשס״א-12001

 אני ממנה את השופט (דימי) חיים גלפז, ת"ז 6353809, ליושב

 ראש בוועדת שחרורים החל ביום כ"ט בניסן התשס"ו (27

 באפריל 2006).

 תוקף המינוי לשנתיים.

 בי בשבט התשס״ו (31 בינואר 2006)

 (חמ 3-101)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשס״א, עמי 410.

 מינוי חבר לוועדה הבוחנת

 לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

- א " כ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הקאדים, ה

 11961, אני ממנה את וליד סאלח חליל, ת״ז 020529871, לחבר

 הוועדה הבוחנת לפי הסעיף האמור.

 כל מינוי קודם שמינה שר המשפטים בוועדה האמורה

- בטל.

 בי בשבט התשס״ו (31 בינואר 2006)

 (חמ 3-260)

 ציפי לבני

 שרת המשפטים

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 118.

 מינוי שופטי נוער

 לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה

, ובהסכמת שר המשפטים, אני  ודרכי טיפול), התשל״א-11971

 מטיל על השופטים ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער עד

 לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה:

 נעם סולברג, שופט בית משפט מחוזי, ת"ז 57380099

 גיל דניאל, שופט בית משפט שלום, ת"ז 23592660

 אלון אינפלד, שופט בית משפט שלום, ת"ז 59020628

 אי בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006)

 (חמ 3-686)

 אהרן ברק

 נשיא בית המשפט העליון

 1 ס״ח התשל״א, עמי 134.

 הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

 לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת

 חירום), 11945 (להלן - התקנות), ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר

 דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר

 הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם המכונה בשם "חברת

Fayez A b u Akar I m p o r t " ו  אבו עכר לייבוא מוצרי מזון״, א

 1 ע״ר 1945, תוסי 2, עמי 855.

 1886 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד

 התקשורת

 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק שירות המדינה

, ולאחר התייעצות עם נציב שירות  (מינויים), התשי״ט-959וו

 המדינה, אני מטיל על משה גלילי, המשנה למנהל הכללי של

 משרד התקשורת, את מילוי תפקיד המנהל הכללי של משרד

 התקשורת, מיום גי בשבט התשס״ו (ו בפברואר 2006) עד יום

 זי בשבט התשס״ו (5 בפברואר 2006) ועד בכלל, או עד לשובו

 של אבי בלשניקוב, המנהל הכללי של משרד התקשורת, לפי

 המוקדם מביניהם.

 כ״ה בטבת התשס״ו(25 בינואר 2006)

 (חמ 56—3)

 אברהם הירשזון

 שר התקשורת

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הסמכה

 לפי חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק שמירת הסביבה

, אני מסמיך את מיקי הרן, ת״ז  החופית, התשס״ד-2004ו

 8435ו0008, לענין הוצאת צו למניעת פגיעה בסביבה החופית

 או להסרתה של פגיעה כאמור ולנקיטת האמצעים הדרושים

 לשיקום הסביבה החופית ולהשבת המצב לקדמותו.

 תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלת ההסמכה משמשת

 בתפקידה במשרד לאיכות הסביבה.

 אי בשבט התשס״ו(30 בינואר 2006)

 (חמ 3498—3)

 גדעון עזרא

 השר לאיכות הסביבה

 1 ס״ח התשס״ד, עמי 540.

 הסמכה

 לפי חוק שמירת הסביבה החופית, התשס״ד-2004

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(ג) לחוק שמירת הסביבה

, אני מסמיך את האנשים ששמותיהם  החופית, התשס״ד-2004ו

 מפורטים להלן, למסור התראה לענין עבירה נמשכת:

054597083 
056568744 

 יצחק בן דוד

 רני עמיר

 תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים

 בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.

 אי בשבט התשס״ו(30 בינואר 2006)

 (חמ 3-3498)

 גדעון עזרא
 השר לאיכות הסביבה

 הודעה על מינוי ועדת המחקר, הרכבה ומענה

 לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-1984

 אני מודיע, כי בהתאם לסעיף 9(א) לחוק לעידוד מחקר

 ופיתוח בתעשיה, התשמ״ד-11984 (להלן - החוק), מונתה ועדת

 המחקר לענין החוק, ביום כ״ה בחשון התשס״ו (27 בנובמבר

 2005) לתקופה של שלוש שנים, בהרכב כלהלן:

 ד״ר אלי אופר, ת״ז 006749105, ראש המינהל - יושב ראש

 הוועדה;

 שאול פרייריך, ת״ז 000497867 - סגן ראש המינהל, חבר הוועדה

 וממלא מקום יושב ראש הוועדה.

 שני נציגי משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שמינה שר

 התעשיה המסחר והתעסוקה:

 עמוס אפרתי, ת״ז 000516237

 לידיה לינדס, ת״ז 69049757

 וממלאי מקומם:

 רן קיוויתי, ת״ז 028529949
 זאב אדלמן, ת״ז 015231806

 שני נציגי משרד האוצר, שמינה שר האוצר:

 ביתיה פודרבייטל, ת״ז 01157377

 אלי בראל, ת״ז 022408108

 וממלאי מקומם:

 ערן ניצן, ת״ז 032271173

 נחמיה קינד, ת״ז 031479975

 שני נציגי ציבור מקרב התעשיינים שמינו שר התעשיה המסחר

 והתעסוקה ושר האוצר:

 יעל מרגולין, ת״ז 51673465

 נירה שמיר, ת״ז 055353601

 נציג ציבור שאינו עובד המדינה בעל ניסיון בניהול עסקי או

 תעשייתי של לפחות עשר שנים שמינו שר התעשיה המסחר

 והתעסוקה ושר האוצר:

 משה אור־טס, ת״ז 8460073

 וממלאי מקומם של נציגי ציבור:

 יוסף רוקח, ת״ז 010438794

 משה אורון, ת״ז 006267066

 מען הוועדה: משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, רחי בנק

 ישראל 5, ירושלים.

 מינויים קודמים לוועדת המחקר - בטלים.

 כ״ה בחשון התשס״ו(27 בנובמבר 2005)

 (חמ 3-1873)

 אהוד אולמרט

 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 100.

 ס״ח התשס״ד, עמי 540.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1887



 המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב בשבתו ביום י״ז בכסלו

 התשס״ו(8ו בדצמבר 2005), בתיק בד״מ 42/04, החליט להטיל

 על עורכת הדין פרידה ישראלוביץ, ת״ז 29537933, רישיון מסי

 2ו277, השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום ט״ו

 בטבת התשס״ו (5ו בינואר 2006) עד להכרעה סופית בתיק.

 י״א בטבת התשס״ו(11 בינואר 2006)

 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה בדבר השעיה זמנית

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק

, כי בית הדין המשמעתי ו ו96ו  לשכת עורכי הדין, התשכ״א-

 הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום בי בטבת התשס״ו

 (2 בינואר 2006), בתיק בד״א 33/03ו, 37/07ו, החליט להטיל על

 עורך דין דניאל אזוגי, ת״ז ו06989369, רישיון מסי 2600ו, השעיה

 זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום בי בטבת התשס״ו (2

 בינואר 2006) עד להכרעה סופית בערעור, אם יוגש.

 יי בטבת התשס״ו(10 בינואר 2006)

 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את תפארת בית חם, חברה לתועלת הציבור, ח״פ 7-3ו3449-ו5,

 כחבר בני אדם לעניןדמישכירות,לגבישכרהדירה שהיאמשלמת

 בשל שכירות דירה המשמשת לדיור מוגן לפגועי נפש במטרה

 להקנות להם מיומנויות בפעילות היומיומית ולשלבם בחברה.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא

 צמוד הניתן לציבור

 לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות, התשנ״ג-993ו

 לפי סעיף 5(א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות,

, בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת  התשנ״ג-993וו

 הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש נובמבר

 2005 היה ו7.4 אחוזים.

 כ״ו בטבת התשס״ו(26 בינואר 2006)

 (חמ 2468—3)

 דוד גבע

 מנהל היחידה למידע ולדיווח

 הפיקוח על הבנקים

 בנק ישראל

 1 ס״ח התשנ״ג, עמי 174.

 הכרזה על אזור נגוע במחלת הניוקסל

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ח-985ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ו לפקודת מחלות בעלי חיים

, אני מכריז על מושב בית אלעזרי ו  [נוסח חדש], התשמ״ה-985ו

 שבתחום המועצה האזורית ברנר כאזור נגוע הואיל ומצויה

 במושב בית אלעזרי מחלת הניוקסל, ובכל מקום אחר הנמצא

 ברדיוס של שלושה קילומטרים ממושב בית אלעזרי.

 י״ד בשבט התשס״ו(12 בפברואר 2006)

 (חמ 126—3)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק

, כי בית הדין המשמעתי ו ו96ו  לשכת עורכי הדין, התשכ״א-

 המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ״ז באייר

 התשס״ב (9 במאי 2002), בתיק בד״מ 39/99ו, החליט להטיל

 על עורך דין זאהי אסכנדר, ת״ז וו525748, רישיון מסי 2864ו,

 עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של

 24 חודשים שיצטברו לעונש ההוצאה מן הלשכה שהטיל עליו

 בית המשפט העליון בתיק בד״מ 26/00.

 יי בטבת התשס״ו(10 בינואר 2006)

 (חמ 94—3)

 זמירה גולדנר

 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.

 הודעה בדבר השעיית חברה

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-ו96ו

 אני מודיעה בזה בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו־72 לחוק

, כי בית הדין המשמעתי ו ו96ו  לשכת עורכי הדין, התשכ״א-

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.
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 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף

 ו(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים)(הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה),

 אני קובע את עמותת מרפא לנפש, ע״ר 58-024743-5, כחבר בני

 אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא משלמת בשל

 שכירות דירה המשמשת לדיור לחולי נפש ומוגבלים במסגרת

 שיקומם.

 תוקף הקביעה מיום זי בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004) עד

 יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את בית אור אביבה, ע״ר 8384-6ו58-0, כחבר בני אדם לענין

 דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא משלמת בשל שכירות

 דירה המשמשת דיור לחולי נפש ומוגבלים במסגרת שיקומם.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את עמותת מרכז כוכב מעלות, ע״ר 58-034505-6, כחבר בני

 אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא משלמת בשל

 שכירות דירה המשמשת לדיור למפגרים ולנכים.

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את מזור ומרפא ערד בע״מ, חברה לתועלת הציבור, ח״פ

 ו-ו05025-ו5, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר

 הדירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור

 לחוסים, ילדים ובני נוער החולים במחלת הקצרת (אסטמה).

 תוקף הקביעה מיום אי בטבת התשס״ו (ו בינואר 2006)

 עד יום די בטבת התשס״ט (ו3 בדצמבר 2008) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את עמותת קרן אוהל מאיר משיבת נפש, ע״ר 58-025302-9,

 כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא

 משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור לילדים בסיכון

 שהורחקו מבתיהם בצו בית משפט ולבנות במצוקה המופנות

 מלשכות הרווחה של משרד הרווחה.

 תוקף הקביעה מיום זי בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004) עד

 יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את נר יעקב - עזרה לשורדים, ע״ר 5-0ו58-0357, כחבר בני

 אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא משלמת בשל

 שכירות דירה המשמשת לדיור לעולים קשישים ניצולי מחנות

 הריכוז.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.
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 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף ו(3)

 לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)

 (הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה), אני קובע

 את אגודה להתנדבות - שירות לאומי, ע״ר 58-002570-8,

 כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא

 משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור למגורי בנות

 המתנדבות לשירות לאומי.

 תוקף הקביעה מיום אי בטבת התשס״ו (ו בינואר 2006)

 עד יום די בטבת התשס״ט (ו3 בדצמבר 2008) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף

 ו(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים)(הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה),

 אני קובע את חמלה וסיוע לנזקקים, ע״ר ו-ו58-03504, כחבר

 בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר הדירה שהיא משלמת

 בשל שכירות דירה המשמשת דיור לנערות במצוקה מבתים

 הרוסים, הנתונות בסכנת שמד והתדרדרות לפשע.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף

 ו(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים)(הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה),

 אני קובע את העמותה להקמת קהילת מרפאה בהרדוף, ע״ר

 607-3ו58-02, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר

 הדירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת לדיור

 לחולי נפש ומוגבלים במסגרת שיקומם.

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 ט״ז בטבת התשס״ו(16 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף

 ו(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים)(הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה),

 אני קובע את אור שלום כפר ילדים ונוער בע״מ, חברה לתועלת

 הציבור, ח״פ ו-085298-ו5, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות,

 לגבי שכר הדירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת

 לדיור לילדים ונוער במצוקה שהורחקו מבתיהם על ידי רשויות

 הרווחה בשל התעללות רגשית ופיזית מצד הוריהם.

 תוקף הקביעה מיום זי בטבת התשס״ד (ו בינואר 2004) עד

 יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 כ״ה בטבת התשס״ו(25 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 הודעה על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור

 ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

 לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים) (הוראת שעה), התש״ן-990ו

 בתוקף סמכותי לפי ההגדרה ״דמי שכירות״ בסעיף

 ו(3) לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת

 מגורים)(הוראת שעה), התש״ן-990וו (להלן - הוראת שעה),

 אני קובע את עמותת אגודת סעד לחולה בישראל, ע״ר

 47-7ו58-000, כחבר בני אדם לענין דמי שכירות, לגבי שכר

 הדירה שהיא משלמת בשל שכירות דירה המשמשת דיור

 לחולי נפש ומוגבלים במסגרת שיקומם.

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 כ״ה בטבת התשס״ו(25 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התש״ן, עמי 148; התשס״ד, עמי 447.

 1890 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 התכנית בצורה שבה אושרה, נמצאת בארכיב לשכת
 התכנון המחוזית, מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 25ו,
 קומה 3ו, תל אביב, טלי 03-7632573, ובארכיב מינהל התכנון,
 משרד הפנים, רחי קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טלי
 556/646ו02-670, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום,
 ובימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום

 מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטלי 03-5688634, בימים אי-הי בשעות 6.00-9.00ו.

 מידע נוסף וקטלוג מוצרים מפורט מתפרסם באתר

 האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il תחת הכותרת:

 מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני (בעמוד השער).

 די בטבת התשס״ו (4 בינואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית
 למחוז המרכז

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון
ו (להלן - החוק), כי אושר שינוי  והבניה, התשכ״ה-965ו
 מסי 2 לתכנית מיתאר מחוזית חלקית, למחוז המרכז,

 תמ״מ/2/3ו - רכבת קלה בבני ברק ובפתח תקוה.

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. הודעה על
 ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5389, בעמי 2355, מיום בי

 בניסן התשס״ה (וו באפריל 2005).

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, שלה אצלה
 המועצה הארצית לתכנון ולבניה את סמכותה על פי סעיף
 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מסי 278, מיום כ״א באב

 התשס״ה (30 באוגוסט 2005) והחליטה על אישורה.

 התכנית בצורה שבה אושרה, נמצאת בארכיב לשכת
 התכנון המחוזית, מחוז המרכז, רחי הרצל ו9, רמלה, טלי
 08-9788459, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רחי קפלן
 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טלי 556/646ו02-670, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה, בלא תשלום, ובימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
 מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד

 הפנים, בטלי 03-5688634, בימים אי-הי בשעות 6.00-9.00ו.

 מידע נוסף וקטלוג מוצרים מפורט מתפרסם באתר

 האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il תחת הכותרת:

 מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני (בעמוד השער).

 די בטבת התשס״ו (4 בינואר 2006)

 (חמ 3-697)

 אוסקר אבורזק

 יושב ראש המועצה הארצית

 לתכנון ולבניה

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

1891 

 תוקף הקביעה מיום כי בטבת התשס״ה (ו בינואר 2005)

 עד יום כ״ב בטבת התשס״ח (ו3 בדצמבר 2007) וכל עוד הוראת

 השעה בתוקף, לפי המוקדם.

 י״א בטבת התשס״ו(11 בינואר 2006)

 (חמ 2407—3)

 ג'קי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה לגבולות עיריית

 פתח תקוה בגבולה עם המועצה המקומית גני תקוה

 לפי פקודת העיריות

 מודיעים בזה כי המנהל הכללי של משרד הפנים, בתוקף

, שהואצלה לו2, ציווה  הסמכות לפי סעיף 8 לפקודת העיריותו

 על עריכת חקירה בדבר תחום עיריית פתח תקוה בגבולה עם

 המועצה המקומית גני תקוה.

 לצורך זה מינה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדת

 חקירה שמענה הוא: רחי היצירה 3ו, קרית אריה, פתח תקוה

 (לידי הילה עזאני מרכזת הוועדה), טלי 03-9298454.

 כל אדם המעוניין להשמיע את דעתו לפני הוועדה רשאי

 להגיש את התייחסותו בכתב בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו.

 טי באב התשס״ה (4ו באוגוסט 2005)

 (חמ 74ו-3)

 ראסם חמייסי

 יושב ראש ועדת החקירה לגבולות

 עיריית פתח תקוה בגבולה עם

 המועצה המקומית גני תקוה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.

 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז תל אביב

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 7וו לחוק התכנון

ו (להלן - החוק), כי אושר שינוי  והבניה, התשכ״ה-965ו

 מסי ו לתכנית מיתאר מחוזית חלקית, למחוז תל אביב, תמ״מ

 5/ו - רכבת קלה בבני ברק ובפתח תקוה.

 התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. הודעה על

 ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5389, בעמי 2354, מיום בי

 בניסן התשס״ה (וו באפריל 2005).

 ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים, שלה אצלה

 המועצה הארצית לתכנון ולבניה את סמכותה על פי סעיף

 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מסי 278, מיום כ״א באב

 התשס״ה (30 באוגוסט 2005) והחליטה על אישורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 6ו, נצרת עילית, בעיריית טבריה ובמינהל נפת כנרת, בית

 הממשלה, נצרת עילית.

 בי בשבט התשס״ו (ו3 בינואר 2006)

 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר כנרת

 הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 6645ו/

 טורעאן, נפת יזרעאל, הוצג ביום בי בשבט התשס״ו (ו3 בינואר

 2006), למשך שלושים יום, לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין,

 אזור הסדר יזרעאל, בבנין לב העסקים, רחי המלאכה 6ו, נצרת

 עילית, במועצה המקומית טורעאן ובמינהל נפת יזרעאל, בית

 הממשלה, נצרת עילית.

 בי בשבט התשס״ו (ו3 בינואר 2006)

 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר יזרעאל

 הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 38252,

 באר שבע, הוצגו ביום כ״ח בחשון התשס״ו (30 בנובמבר 2005),

 למשך שלושים יום, לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין, אזור

 הסדר דרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה, באר שבע, ובלשכת

 הממונה על מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע.

 י״ד בחשון התשס״ו (6ו בנובמבר 2005)

 דניאל אוסטר

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר הדרום

 הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מסי 00675ו,

 00676ו, 00677ו, 00678ו - נבטים, 00392ו - ברוש, 00390ו -

 תאשור, 00394ו - ברוש ו־400392, נגב(ערערה), הוצגו ביום כ״ז

 בכסלו התשס״ו (28 בדצמבר 2005), לעיון בלשכת פקיד הסדר

 מקרקעין, אזור הסדר דרום, רחי התקוה 4, קרית הממשלה,

 באר שבע ובלשכת הממונה על מחוז הדרום, רחי התקוה 4,

 באר שבע.

 כ״ז בכסלו התשס״ו (28 בדצמבר 2005)

 דניאל אוסטר

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר הדרום

 הודעה על מינוי מנהל ארנונה

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

 התשל״ו-976ו

 נמסרת בזה הודעה, כי בהתאם לסעיף 2 לחוק הרשויות

,  המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-976וו

 מינתה המועצה האזורית חוף השרון בישיבתה מיום י״א

 בחשון התשס״ו (3ו בנובמבר 2005), את דורון כהן, למנהל

 הארנונה לענין החוק האמור.

 י״א בחשון התשס״ו (3ו בנובמבר 2005)

 (חמ 3-265)

 אהרון בדרנו

 ראש המועצה האזורית

 חוף השרון

 1 ס״ח התשל״ו, עמי 252.

 הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 9992ו/עכו

 (חלק מגוש שומה מסי וו80ו/עכו), נפת עכו, הוצג ביום אי

 בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006), למשך שלושים יום, לעיון

 בלשכת פקיד הסדר מקרקעין, אזור הסדר עכו, ברחי שלום

 הגליל ו, מרכז סופר סנטר, עכו, בעיריית עכו, ובלשכת קצין

 המחוז, מינהל נפת עכו, בית הממשלה, נצרת עילית.

 אי בשבט התשס״ו (30 בינואר 2006)

 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר עכו

 הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 5753ו/

 כפר כמא, נפת כנרת, הוצג ביום בי בשבט התשס״ו (ו3 בינואר

 2006), למשך שלושים יום, לעיון בלשכת פקיד הסדר מקרקעין,

 אזור הסדר כנרת, בבנין לב העסקים, רחי המלאכה 6ו, נצרת

 עילית, במועצה המקומית כפר כמא ובמינהל נפת כנרת, בית

 הממשלה, נצרת עילית.

 בי בשבט התשס״ו (ו3 בינואר 2006)

 חיים לרדו

 פקיד הסדר מקרקעין

 אזור הסדר כנרת

 הודעה בדבר הצגת לוחות הזכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],

 התשכ״ט-969ו

 אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מסי 3ו50ו,

 5027ו/טבריה, נפת כנרת, הוצגו ביום בי בשבט התשס״ו (ו3

 בינואר 2006), למשך שלושים יום, לעיון בלשכת פקיד הסדר

 מקרקעין, אזור הסדר כנרת, בבנין לב העסקים, רחי המלאכה

 1892 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, אסהל, שכי

 שועפט, רחי אחמד שווקי ממערב לדרך ראמללה ליד בית

 העלמין, קרקע בהליכי הסדר (לוח תביעות), השטח שבין

 קואורדינטות אורך 221.495—221.530 ובין קואורדינטות

 רוחב 635.500—635.520 על פי רשת ישראל החדשה; גוש

 30557, חלקה 98 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד אזור מגורים 5

 מיוחד לאזור מגורים 2; ב) קביעת הבינויים האלה בבנין;

 ג) הפיכת שטח שירות בקומת קרקע לשטחים עיקריים

 ותוספת בניה בקומת הקרקע לשם יצירת שתי יח״ד

 חדשות; ד) תוספת בניה בקומה אי לשם הרחבת שתי יח״ד

 קיימות; ה) תוספת קומה עליונה קומה בי לשם יצירת

 שתי יח״ד חדשות; ו) שינוי ייעוד מאזור מגורים 5 מיוחד

 לאזור מגורים 2; ז) הגדלת מספר קומות מרבי משתי קומות

 לשלוש קומות; ח) קביעת שטח בניה מרבי בהיקף של

 636 מ״ר מהם 589 מ״ר שטחים עיקריים ו־47 מ״ר שטחי

 שירות; ט) שינוי בקווי הבנין וקביעת קווי בנין חדשים;

 י) הגדלת מספר יח״ד מרבי מ־2 יח״ד ל־6 יח״ד; יא) קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית; יב) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה; יג) קביעת הוראות בגין גדרות להריסה.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9106״, שינוי לתכניות במ/

 4192, במ/4192/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמות

 06, רחי המשוררת זלדה 16, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 217.660—217.680 לבין קואורדינטות רוחב 636.650—

 636.690; גוש 30732, חלקה 88 במלואה; מגרש 87 בהתאם

 לתכנית במ/4192/א.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה

 בקומת הכניסה של הבנין, לשם הרחבת יחידת הדיור

 הקיימת בו, בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח; ב) הגדלת

 שטחי הבניה המרביים מ־238.57 מ״ר שטח עיקרי ל־262.61

 מ״ר שטחים עיקריים ו־78.85 מ״ר שטחי שירות; ג) קביעת

 הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח; ד) שינוי

 דירוג הבנין המאושר והמחייב בשטח החלקה לפי תכנית

 במ/4192א וקביעת דירוג הבנין בהתאמה לבנין הקיים

 בשטח ובהתאם לנספח הבינוי.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9119/א״, שינוי לתכנית 1726.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גבעת

 שאול, רחי בן עוזיאל 20, השטח שבין קואורדינטות אורך

 218.025—218.050 לבין קואורדינטות רוחב 633.075—633.125

 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30160, חלקה 104

 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת בניה בחזית מסחרית,

 השלמת קומה ותוספת קומה לשם הרחבת יח״ד קיימות;

 ב) שינוי ייעוד מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד; ג) קביעת

 בינוי בעבור: 1) בניית קומת מרתף חלקית לשם יצירת

 מחסן; 2) תוספת בניה בחזית מסחרית של קומות קרקע

 ואי לשם הרחבת יח״ד קיימות; ג) תוספת בניה בקומה בי

 ותוספת קומה חדשה לשם הרחבת יח״ד קיימת; ד) קביעת

 תוספת שטחי בניה בהיקף של 159 מ״ר מתוכם 122 מ״ר

 שטחים עיקריים ו־37 מ״ר שטחי שירות; ה) שינוי קווי

 הבנין וקביעת קווי בנין חדשים; ו) הגדלת מספר הקומות

 מ־3 קומות ל־4 קומות מעל קומת מרתף חלקית; ז) קביעת

 שלבי ביצוע למימוש התכנית; ח) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה; ט) ציפוי הגדר באבן מסותתת.

, ה י נ ב ה ן ו ו נ כ ת ק ה ו י ח פ ת ל ו ע ד ו  ה

1 9 6 5 - ה ״ ב ש ת  ה

 מחוז ירושלים

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 3813/ד״, שינוי לתכנית

 3813/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רוממה,

 רחי מנחת יצחק, השטח שבין קואורדינטות אורך 219.850—

 219.925 לבין קואורדינטות רוחב 633.600—633.775;

 גוש 30079, חלקה 164 במלואה; מגרש 4 בהתאם לתכנית

 3813/ג.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הבינויים האלה בשטח:

 1) שינוי הוראות בינוי לבנין אי (שינוי בגובה מפלסים,

 שינוי קווי בנין ותוספת שטחי בניה); 2) קביעת בינוי לבניית

 חניון מקורה בחזית המזרחית של המגרש, ומתן אפשרות

 לשימוש בגג החניון כחצר משחקים לגן ילדים; כל האמור

 לעיל בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ב) קביעת קווי

 בנין חדשים לבניה כאמור; ג) הגדלת שטחי בניה מרביים

 בשטח; ד) הגדלת מספר הקומות המרבי בשטח; ה) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 3905/ג״, שינוי לתכניות 3905,

.62 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, גבעת רם,

 השטח בין רחי רופין לבין רחי בורלא מצפון מזרח לצומת

 האוניברסיטה — גוש 30335, ח״ח 2, 6, 10, 21, 22.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח

 ציבורי פתוח לשטח למוסד — מוזאון; ב) השלמת קווי בנין;

 ג) איחוד וחלוקה חדשה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7843״, שינוי לתכניות 3188,

 3188/א, 3188/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 מורשה, השטח בין הרחובות הלני המלכה, דניאל ונתן

 הנביא — גוש 30053, חלקות 39, 43—45 במלואן, ח״ח 41.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בין

 המגרשים בהסכמה; הקו הכחול המקוטע בתשריט תכנית

 7843 הוא הגבול לאיחוד וחלוקה; ב) קביעת בינוי בעבור

 תוספות בניה במגרש חדש 1/א; ג) שינוי בגובה הבניה

 במגרש חדש מסי 1/א ל־12.86+ והוספת קומת עליית גג;

 ד) שינוי בקווי בנין במגרש חדש 1/א; ה) קביעת מספר

 יח״ד במגרש חדש 1/א ל־7 יח״ד; ו) קביעת שטחי הבניה

 במגרש חדש 1/א בהיקף של 610 מ״ר עיקריים, בלא שטחי

 שירות.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8631״, שינוי לתכנית במ/

 3456/א.
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 חדשה; ד) קביעת שטחי בניה מרביים לבנין מסי 1 ל־503

 מ״ר מתוכם 472 מ״ר שטחים עיקריים וקביעתם לבנין

 מסי 2 ל־451 מ״ר מתוכם 361 מ״ר שטחים עיקריים ולבנין

 מסי 3 420 מ״ר מתוכם 359 מ״ר שטחים עיקריים; ה) קביעת

 מספר קומות מרבי ל־4 קומות לבנין מסי 1, ו־3 קומות מעל

 קומת מרתף חלקית לבנינים מסי 2 ו־3; ו) קביעת קווי בנין

 חדשים לתוספת בניה; ז) קביעת הוראות בגין מבנה ו/או

 גדרות להריסה; ח) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור;

 ט) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.

 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9777״, שינוי לתכנית 3894.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 תלפיות מזרח, רחי אדם 51, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 221.700—221.750 לבין קואורדינטות רוחב 628.575—

 628.625 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30178, חלקה 146

 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לחפירת מחסן

 ותוספת בניה במפלסים 5.20 ו־2.50— של אגף A לשם

 הרחבת יח״ד קיימות בהתאם לנספח הבינוי ולקיים בשטח;

 ב) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור;

 ג) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעת השטח

 לתוספות הבניה ל־69.1 מ״ר מתוכם 59.1 מ״ר שטחים

 עיקריים; ד) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי

 בניה בשטח; ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית;

 הכל בהתאם לנספח הבינוי.

 (11) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10092״, שינוי לתכנית

 3822/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נווה

 יעקב, רחי הרב זווין, מתחם בין הרחובות זווין 7, 9, 11, 13,

 15, 17, השטח שבין קואורדינטות אורך 638.65—638.850

 ובין קואורדינטות רוחב 223.500—223.575 על פי רשת

 ישראל החדשה; גוש 30586, חלקה 35 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספת בניה

 בכל המפלסים ותוספת קומה, לשם הרחבת יח״ד קיימות;

 ב) קביעת בינוי להכשרת חללים בקומת כניסה לשם

 הרחבת יח״ד קיימות; ג) קביעת תוספת שטחי בניה

 בהיקף של 2,985.5 מ״ר מהם 2,841.5 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־144 שטחי שירות; ד) שינוי קווי הבנין וקביעת קווי

 בנין חדשים; ה) הגדלת מספר הקומות מ־3 קומות

 ל־4 קומות; ו) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית;

 ז) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ח) קביעת הוראות בגין

 בנינים, גדרות, מדרגות להריסה/עצים לעקירה/לשימור.

 (12) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10273״, שינוי לתכנית 1397.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, גבעת

 אורנים, בפינת הרחובות המעפילים וישראל אהרוני,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 219.575—219.625 ובין

 קואורדינטות רוחב 629.975—630.050 על פי רשת ישראל

 החדשה; גוש 30185, חלקות 188, 190 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקמת מבנה מגורים חדש

 בן 7 קומות מגורים (קומה עליונה חלקית) ועוד קומת

 חדר מכונות ושתי קומות תת־קרקעיות לחניון ומחסנים;

 ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים 1; ג) קביעת

 בינוי חדש לשם הקמת מבנה ובו 7 קומות מגורים (קומה

 עליונה חלקית) ועוד קומת חדרי מכונות ומזגנים מעליהם,

 כל זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים תת־קרקעיים;
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 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9212״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 ישראל, רחי בית ישראל 39, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 221.225—221.300 לבין קואורדינטות רוחב 633.175—

 633.225; גוש 30091, חלקה 28 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים

 4 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה

 ל־2 המבנים הקיימים בשטח לפי הפירוט הזה: 1) תוספות

 בניה בקומות אי ובי בשני המבנים הקיימים לשם הרחבת

 יחידות דיור קיימות באותן הקומות; 2) תוספת קומה

 מובלעת בחלל גג הרעפים והתרת השימוש בה למגורים,

 בעבור הרחבת דיור ליח״ד קיימות בקומה שמתחתיה,

 בשני המבנים הקיימים; 3) הריסת מדרגות חיצוניות

 ובניית מדרגות חיצוניות חדשות המחברות בין שני

 המבנים; כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם

 לקיים בשטח; ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה

 כאמור; ד) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח וקביעתם

 ל־282.53 מ״ר; ה) הגדלת מספר קומות מרבי במבנה 1

 מ־3 קומות ל־4 קומות, מהן קומה מובלעת בחלל גג

 הרעפים, ובמבנה 2 מ־2 קומות ל־3 קומות, מהן קומה

 מובלעת בחלל גג הרעפים; ו) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות

 בגין גגונים לפירוק; ח) קביעת מספר יחידות הדיור המרבי

 בחלקה ל־3 יח״ד.

 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9269״, שינוי לתכנית 1138.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי עזרת

 תורה, רחי עזרת תורה 27, השטח שבין קואורדינטות אורך

 220.275—220.350 לבין קואורדינטות רוחב 633.925 — 634.025;

 גוש 30240, ח״ח 82.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים

 1 לאזור מגורים מיוחד, ולדרך חדשה/הרחבת דרך; ב)

 קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה לבנין לשם הרחבת

 יח״ד קיימות בקומה שמתחתיה; ג) קביעת קווי בנין

 חדשים לתוספות הבניה כאמור; ד) הגדלת מספר הקומות

 המרבי מ־7 קומות ל־8 קומות; ה) הגדלת שטחי הבניה

 המרביים וקביעת שטחי הבניה המרביים לתוספת הבניה

 ל־270 מ״ר; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח; ז) קביעת הוראות בגין בניה להריסה

 וסגירת מרפסות וסגירת מרפסות לפירוק.

 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9486״, שינוי לתכנית 3802.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי בית

 צפפה, רחי בית צפפה, השטח שבין קואורדינטות אורך

 218.875—218.950 לבין קואורדינטות רוחב 627.375 — 627.450;

 גוש 30296, חלקה 13 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח משטח

 למגורים 5 לשטח מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד

 וקביעת זיקת הנאה לציבור; ב) קביעת הוראות לאיחוד

 וחלוקה מחדש לחלקה מסי 13 בגוש 30296; ג) קביעת

 הבינויים האלה בשטח: בנין מסי 1: חפירת שטח בקומת

 קרקע לשם יצירת יח״ד חדשה; תוספת בניה בקומה

 ראשונה ושניה לשם הרחבת יח״ד קיימות; תוספת קומה

 עליונה לבנין לשם תוספת יח״ד חדשה; בנין מספר 2:

 תוספת בניה בקומת קרקע וראשונה לשם הרחבת יח״ד

 קיימות; תוספת קומה עליונה לבנין לשם תוספת יח״ד

 חדשה; בנין מסי 3: תוספת קומה לשם יצירת 1 יח״ד
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 מגורים ו/או מלונאות; ג) קביעת קווי בנין חדשים

 לבניה כאמור; ד) קביעת שטחי בניה מרביים בשטח

 ל־7,025.5 מ״ר (מתוכם 5,519.5 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־1,506 מ״ר שטחי שירות); ה) קביעת גובה בניה מרבי

 ל־7 קומות על־קרקעיות מעל 2 קומות תת־קרקעיות עם

 שתי מדרגות בגובה 4 ו־5 קומות; ו) קביעת השימושים

 המותרים בשטח למסחר, ולמשרדים, למגורים ומלונאות;

 ז) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר

 בניה בשטח; ח) קביעת הוראות בדבר ביצוע תיעוד,

 שחזור ושילוט הסבר; ט) קביעת הוראות בגין דרך

 לביטול; י) ביטול חזית מסחרית מאושרת בתכנית 856;

 יא) ביטול שטח ארקדה מאושרת בתכנית 856; יב) קביעת

 הוראות בגין מבנה גדרות ומדרגות להריסה; יג) קביעת

 הוראות בגין איחוד חלקות שלא בהסכמת הבעלים;

 יד) קביעת שטח עם זיקת הנאה לציבור; טו) התרת בניית

 ארקר (זיז) מעל מדרכת רחי יפו.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 21.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5375, התשס״ה, עמי 1894.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8175״, שינוי לתכנית 966/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי הר נוף,

 רחי אבן דנאן 16, השטח שבין קואורדינטות אורך 216.355—

 216.400 לבין קואורדינטות רוחב 216.400—632.075 — גוש

 30350, חלקה 13 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 2 בשינויים (בניה מוגבלת למגורים) לאזור

 מגורים 2 מיוחד ולדרך חדשה או הרחבת דרך; ב) קביעת

 בינוי לתוספות בניה בכל קומות הבנין לשם הרחבת

 יח״ד קיימת בבנין; ג) תוספת קומה לבנין, סך הכל

 2 קומות ממעלה הגבעה ו־5 קומות מהחזית הפונה

 למדרון; ד) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת הבניה כאמור;

 ה) הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח החלקה

 מ־200.73 מ״ר על פי תכנית תיק בנין 87/932.6 וקביעתם

 ל־377.03 מ״ר; ו) קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים

 למתן היתר בניה בשטח; ז) תוספת יחידות דיור חדשות

 תיחשב כסטיה ניכרת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5432, התשס״ה, עמי 3979.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8363״, שינוי לתכנית

 2952/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי גילה,

 גוש פיסקלי 4, חלקה 5 ושטח לא מוסדר; השטח שבין

 קואורדינטות אורך 626.450—626.600 לבין קואורדינטות

 רוחב 218.900—219.000.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי במערך ייעודי הקרקע

 האלה: 1) משטח פרטי פתוח לאזור מגורים מיוחד ולשטח

 לבניני ציבור ולשטח ציבורי פתוח; 2) משטח ציבורי

 פתוח לאזור מגורים מיוחד; 3) מדרך קיימת או מאושרת

 ומשטח לדרך ו/או עיצוב נוף לאזור מגורים מיוחד, לשטח

 ציבורי פתוח ולשטח לבניני ציבור; ב) קביעת בינוי לבניית

 7 בנינים חדשים, 6 בנינים מטיפוס 1 ובנין אחד מטיפוס

 2 לשם יצירת 99 יח״ד חדשות ושטח בנוי לצורכי ציבור

 כ־130 מ״ר לרבות קווי בנין, גובה בניה, שטחי בניה

 והוראות לפיתוח השטח; ג) קביעת הוראות בגין שטח

 עם זכות מעבר לציבור; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח; ה) קביעת הוראות בגין

1895 

 ד) קביעת מספר יחידות הדיור בבנין ל־15 יח״ד לכל היותר;

 ה) קביעת שטחי הבניה במגרש להיקף של 4,149 מ״ר, מהם

 2,544 מ״ר שטחים עיקריים ו־1,605 מ״ר שטחי שירות;

 ו) קביעת קווי בנין חדשים לשם הבניה כאמור; ז) הגדלת

 מספר הקומות המותר מ־3 קומות ל־7 קומות מגורים (קומה

 עליונה חלקית) ועוד קומת חדר מכונות ומזגנים מעליהם,

 כל זאת מעל שתי קומות חניה ומחסנים תת־קרקעיים;

 ח) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ט) איחוד וחלוקה

 מחדש (בהסכמת הבעלים).

 (13) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 11027״, שינוי לתכניות 4566,

 1599, 1599/א, 1599/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי נוה

 פת, מתחם בין הרחובות ברל לוקר ופישר מוריס 19,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 219.100—219.225 ובין

 קואורדינטות רוחב 628.500—628.600; גוש 30501, חלקה 29

 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שטחים בקומת המרתף

 של בנין קיים לשם הרחבת הדירות שמעל, וזאת על ידי:

 א) קביעת בינוי בעבור תוספות בקומת המרתף של בנין

 קיים לשם הרחבת הדירות הקיימות בקומת הקרקע;

 ב) קביעת בינוי בעבור תוספת מחסנים בקומת המרתף;

 ג) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 864.68 מ״ר מהם

 463.75 מ״ר שטחים עיקריים, ו־400.93 מ״ר שטחי שירות;

 ד) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי —02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 6296811—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 7526/א״, שינוי לתכנית 856.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, מרכז

 העיר, כיכר ציון, פינת הרחובות יפו ויואל משה סלומון,

 השטח שבין קואורדינטות אורך 220.900—220.950 ובין

 קואורדינטות רוחב 632.075—632.140; גוש 30035, חלקות

 45, 46 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מדרך קיימת

 או מאושרת, מאזור מסחרי ומשטח ציבורי פתוח לאזור

 מסחרי מיוחד; ב) קביעת הוראות בגין הריסת מבנה קיים

 בשטח ובניה במקומו של בנין בן 7 קומות מעל 2 קומות

 תת־קרקעיות ליצירת מבנה למסחר ולמשרדים ו/או

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 פסגת זאב מזרח, רחי משה רחמילביץ 98, השטח שבין

 קואורדינטות אורך 636.675—636.725 לבין קואורדינטות

 רוחב 224.000—224.050; גוש 30590, חלקה 100 במלואה;

 מגרש 1238 בהתאם לתכנית במ/3603/א ומגרש 100

 בהתאם לתכנית 5/53/4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת בינוי לתוספות בניה

 בחזיתות מזרחית, דרומית ומערבית של הבנין ובקומת

 קרקע לשם הרחבת יח״ד קיימות, בהתאם לנספח הבינוי

 ובהתאם לקיים בשטח; ב) קביעת קווי בנין חדשים

 לתוספות הבניה כאמור; ג) הגדלת שטחי בניה מרביים

 בשטח התכנית וקביעת שטחי בניה מרביים לתוספת

 הבניה ל־15.18 מ״ר; ד) קביעת הוראות בינוי וקביעת

 תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמי 957.

 (7) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9048״, שינוי לתכנית במ/

 1973/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי רמת

 שלמה, רחי הרב בצלאל זיולטי — גוש 30565, חלקה 18

 במלואה; מגרש 624 לפי תכנית במ/1973/ב.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שימוש של גני ילדים

 למגרש המיועד לבנין ציבורי להקמת מעון יום.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 30.4.2004 ובילקוט הפרסומים 5292, התשס״ד, עמי 2704.

 (8) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 9326״, שינוי לתכנית

 2302/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 צור באהר, רחי צור בחר, השטח שבין קואורדינטות

 רוחב 626.975—627.025 לבין קואורדינטות רוחב 222.450—

.222.500 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים

 5 מיוחד לאזור מגורים 4 מיוחד; ב) קביעת בינוי להקמת

 בנין מגורים חדש בן 3 קומות בהתאם לנספח הבינוי

 ובהתאם לקיים בשטח; ג) קביעת קווי בניה מרביים;

 ד) קביעת מספר קומות וגובה בניה מרבי; ה) קביעת

 שטחי בניה מרביים בשטח התכנית ל־726 מ״ר למגורים

 מתוכם 650 מ״ר שטחים עיקריים; ו) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח וזאת על ידי:

 1) הגשת פתרון לגישה מוטוריתאל החלקה ממערכת דרכים

 קיימת ו/או סטוטורית ותיאום עם מחלקת דרכים; 2) חניה

 נדרשת בתחום המגרש תאושר בעת הגשת בקשה להיתר;

 ז) קביעת הוראות בגין חניה פרטית; ח) קביעת מספר

 יחידות הבינוי המרביות ל־5.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5438, התשס״ה, עמי 4194.

 (9) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10022״, שינוי לתכניות

.1905 ,4150 ,5/28/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 גילה, רחי מבוא היסמין 1, השטח שבין קואורדינטות

 אורך 218.800—218.850 ובין קואורדינטות רוחב 626.875—

 626.925 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 28046, חלקה 30

 במלואה.

 עצים להעתקה, שימור ועקירה; ו) קביעת הוראות בגין

 איחוד וחלוקה מחדש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 18.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2165.

 (4) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8496״, שינוי לתכניות 1024,

 2097 ו־2097/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, מרכז העיר,

 רחי החבצלת, השטח שבין קואורדינטות אורך 220.950—

 221.100 לבין קואורדינטות רוחב 632.175 — 632.375;

 גוש 30052, חלקות 23, 24, 37, 88, 93 במלואן, ח״ח 116,

.117 

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד במערך ייעודי

 הקרקע לפיהפירוט הזה: 1) משטחפרטיפתוחלשטחלמוסד;

 2) מאזור מסחרי לאזור מסחרי מיוחד; 3) משטח פרטי פתוח

 לדרך; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה לפי הפירוט הזה:

 1) תוספת אגף בן שתי קומות בחזיתו הדרומית

 של הבנין הידוע כמכללת הדסה; 2) במפלס 7.97+,

 להשלמת קומה קיימת ולתוספת שתי קומות עליונות

 באגף המזרחי של הבנין, הידוע כבית הקשתות;

 3) קביעת בינוי להקמת גשר מעל רחי החבצלת המחבר בין

 בנין מכללת הדסה לבין בית הקשתות; ג) קביעת קווי בנין

 חדשים לתוספות הבניה כאמור; ד) הגדלת מספר הקומות

 המרבי בבנין בית הקשתות מ־3 קומות (קיימות 2 קומות)

 ל־4 קומות (הקומההרביעיתמובלעתבחללהגג);ה) קביעת

 גובה הבניה המרבי לבניה בשטח; ו) קביעת השימושים

 המותרים באזור המסחרי המיוחד; ז) קביעת שטחי הבניה

 המרביים בשטח לתוספת בניה; ח) קביעת הוראות בינוי

 וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ט) קביעת הוראות

 בגין דרך לביטול; י) קביעת הוראות בגין מדרגות ומבנים

 להריסה; יא) הרחבת קטע מדרך בהתאם לקיים בשטח;

 יב) קביעת הוראות בגין איחוד חלקות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2670.

 (5) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8692/א״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 סנהדריה, רחי שאול המלך 32, השטח שבין קואורדינטות

 רוחב 634.000—634.050 לבין קואורדינטות אורך 220.850—

 220.900; גוש 30106, חלקה 114 במלואה, ח״ח 115.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים

 3 מיוחד לאזור מגורים 2 מיוחד; ב) קביעת הבינויים האלה

 בשטח: 1) תוספות בניה בקומה תת־קרקעית ובקומות אי,

 בי, וגי לשם הרחבת יח״ד קיימות; 2) תוספת קומה עליונה

 לשם הרחבת יח״ד קיימת בקומה שמתחתיה; ג) קביעת

 קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור; ד) הגדלת שטחי

 הבניה וקביעת השטחים המוצעים לתוספת הבניה ל־227.9

 מ״ר שטחים עיקריים; ה) הגדלת מספר הקומות משלוש

 קומות לארבע קומות מעל קומה תת־קרקעית; ו) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;

 ז) קביעת הוראות בגין מבנים וגדרות להריסה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5388, התשס״ה, עמי 2321.

 (6) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 8751״, שינוי לתכניות 5/53/4

 במ/3603/א.

 1896 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 217.875—217.950 לבין קואורדינטות רוחב 630.125—630.175;

 גוש 30341, חלקה 93 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור

 מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד; ב) קביעת בינוי

 לתוספת קומה עליונה בנסיגה, לשם הרחבת 2

 יחידות דיור קיימות בקומה שמתחתיה; ג) הגדלת

 שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל־936 מ״ר, מתוכם

 677 מ״ר שטחים עיקריים; ד) קביעת קווי בנין חדשים

 לתוספת הבניה כאמור; ה) הגדלת מספר קומות מרבי

 מ־3 קומות מעל קומת קרקע ל־4 קומות מעל קומת קרקע;

 ו) קביעת תנאים למתן היתר בניה; ז) קביעת הוראות בגין

 חלוקה חדשה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5409, התשס״ה, עמי 3112.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי 6290222—02, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 6296811—02,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

ש מ  מרחב תכנון מקומי בית ש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

ש מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי מ  ולבניה בית ש

 בש/65/ד״, שינוי לתכניות בש/65, בש/65/ג.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, רחי

 יגאל אלון, אזור תעשיה צפוני, דרך קיימת ומאושרת, השטח

 שבין קואורדינטות רוחב 629.120—629.165 לבין קואורדינטות

 אורך 199.330—199.370; גוש 5205, ח״ח 15; מגרשים 9, 11

 בהתאם לתכנית בש/65/ג.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בנין קדמי, אחורי,

 צדי מזרחי וצדי מערבי — 4 מי; ב) קביעת אחוזי בניה בשטח

 למסחר 75.9% בניה מרבי ב־2 קומות מעל ה־0.00+; ג) תיקון

 טעות בתשריט תכנית בש/65/ג לגבי תיחומו של מגרש 11

 על ידי התאמת התשריט לטבלת שטחי המגרשים שבתכנית

 בש/65/ג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים

 91010, טלי —02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, רחי נחל שורק 10,

 בית שמש 99091, טלי 9909866—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 1
 לאזור מגורים 2; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה בחזית
 הדרום מזרחית של הבנין בכל קומותיו לשם הרחבת יח״ד
 קיימות, בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;

 ג) קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בניה כאמור;

 ד) הגדלת שטחי בניה בשטח וקביעתם ל־1,104.84 מ״ר
 מתוכם 1,033.64 מ״ר שטחים עיקריים ו־71.20 מ״ר שטחי
 שירות; ה) קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית; ו) קביעת

 הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5432, התשס״ה, עמי 3982.

 (10) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10124״, שינוי לתכנית 62.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי
 כרם אברהם, רחי יונה 31, השטח שבין קואורדינטות אורך
 220.685—220.725 לבין קואורדינטות רוחב 633.090—633.130

 — גוש 30081, חלקה 134 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח מאזור מגורים
 3 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספות בניה לבנין
 הקיים לפי הפירוט הזה: 1) קביעת בינוי לבניית מחסנים
 וחדר גז בקומת מרתף; 2) קביעת בינוי לתוספות בניה
 ולצירוף מרפסות פנימיות לשטח הדירות הקיימות בקומות
 קרקע, אי ו־בי, בעבור הרחבת דיור לדירות הקיימות;
 3) קביעת בינוי לתוספת קומה עליונה מובלעת בחלל גג
 הרעפים לשם הרחבת יח״ד קיימות בקומה שמתחתיה,
 הכל בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח;

 ג) הגדלת מספר הקומות המרבי מ־3 קומות ל־4 קומות
 (מהן קומה עליונה מובלעת בחלל גג רעפים), מעל קומת
 מקלט ומחסנים; ד) קביעת קווי בנין מרביים לתוספות
 הבניה כאמור; ה) הגדלת שטחי הבניה המרביים
 בשטח וקביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה
 ל־426 מ״ר מהן 359 מ״ר שטחים עיקריים; ו) קביעת הוראות
 בגין מבנה וגדרות להריסה; ז) קביעת תנאים למתן היתר

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו, עמי 220.

 (11) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10174״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי
 בית וגן, רחי הרב עוזיאל 52, השטח שבין קואורדינטות
 אורך 217.625—217.700 לבין קואורדינטות רוחב 630.500—

 630.550; גוש 30166, חלקה 45 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים
 1 מיוחד לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי לתוספת
 בניה בכל המפלסים ותוספת קומה, לשם הרחבת יח״ד
 קיימות; ג) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין חדשים;

 ד) קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 550 מ״ר, מהם
 490 מ״ר שטחים עיקריים ו־57 מ״ר שטחי שירות; ה) הגדלת
 מספר הקומות מ־4 קומות ל־5 קומות; ו) קביעת הוראות

 למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 11.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5403, התשס״ה, עמי 2917.

 (12) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 10192״, שינוי לתכנית 1042.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי

 בית וגן, רחי מיכלין 14, השטח שבין קואורדינטות אורך

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1897



 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים 91010,

 טלי —02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הראל, רחי החוצבים 2, מבשרת ציון,

 טלי 5333125—02.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״א בטבת התשס״ו (11 בינואר 2006)

 רות יוסף

 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

 מחוז תל אביב

יפו  מרחב תכנון מקומי תל-אביב-

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי תא/3380״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שטח מרחב התכנון

 המקומי תל־אביב—יפו.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות ותנאים כדי

 לאפשר הצבת מבנים יבילים ארעיים לשירות אתרי בניה

 ופיתוח ציבוריים, כגון דרכים, מבני ציבור, שטחי ציבור

 פתוחים ושטחים ציבוריים אחרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2673.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,

 טלי 7632588—03, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 תל אביב, שדי בן גוריון 68, תל־אביב—יפו, טלי 5217162—03,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אונו מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי קא/342״,

 שינוי לתכניות תממ/14, תממ/190.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רחי

 הרצפלד 2 — גוש 6492, חלקה 108 במלואה; גבולות התכנית:

 מצפון — חלקות 294, 295, מדרום — רחי הרצפלד (חלקה 40),

 ממזרח — רחי דב הוז, ממערב — חלקה 297.

 מרחב תכנון מקומי בית שמש

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה בית שמש מופקדת ״תכנית מפורטת מסי בש/153״,

 שינוי לתכנית 5/32/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב
 תכנון מקומי בית שמש, בין כביש 38, שדי בן זאב ושדי
 בן גוריון, השטח שבין קואורדינטות רוחב 628.030—
 628.675 לבין קואורדינטות אורך 197.648—198.300
 על פי רשת ישראל החדשה; חלקי גוש 5189; גוש 5201, ח״ח 95,

 102, 104; גוש 5211, ח״ח 127; גוש 5234, ח״ח 196.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח לתכנון
 בעתיד, אזור חקלאי, שצ״פ, אזור הנצחה, דרך קיימת ו/או
 מאושרת לאזור משולב לתיירות, מסחר, ושירותים, דרך חדשה,
 חניה, אזור מלונאות, שצ״פ, אזור הנצחה, אזור למיתקני
 תיירות, אזור ספורט נופש ופארק מים, אזור למוסד ציבורי/
 מוזאון; ב) דיוק גבולות אזור יער לפי תמ״א 22 ותוספת אזור
 יער; ג) קביעת היקפי בניה, קווי בנין, מספר קומות, והוראות
 בניה ופיתוח; ד) קביעת שלבי ביצוע ובינוי וקביעת תנאים

 להוצאת היתרי בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון המלכה 1, ירושלים
 91010, טלי —02. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בית שמש, רחי נחל שורק 10,
 בית שמש 99091, טלי 9909866—02.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הראל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי הל/457/א״,

 שינוי לתכניות מי/250, הל/320.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת ציון, רחי
 השלום 42, השטח שבין קואורדינטות אורך 215.175—215.212
 ובין קואורדינטות רוחב 634.635—634.665; גוש 30478, חלקה 21

 במלואה; מגרש 27 בהתאם לתכנית הל/320.

 עיקרי הוראות התכנית: התאמת התכנית למצב הקיים
 בפועל לפי הפירוט הזה: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים 1 לאזור
 מגורים 1 מיוחד; ב) קביעת קווי הבנין הקיימים בהתאם למסומן
 בתשריט ולנספח הבינוי; ג) קביעת שטחי הבניה המרביים
 בחלקה: 268.46 מ״ר שטח עיקרי, 87.12 מ״ר שטח שירות,
 18.84 מ״ר חניה; ד) קביעת קו בנין קיים לבריכה; ה) קביעת

 הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה בשטח.

 1898 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 מותר לבניה מסחר - 800 מ״ר, משרדים - 7,880 מ״ר,

 סך הכל 8,680 מ״ר; שטח שירות מעל הכניסה הקובעת

 לבנין - 3,500 מ״ר; שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת

 לבנין 7,440 מ״ר; מספר קומות מעל הכניסה הקובעת

 לבנין - 17 קומות מעל לשתי קומות מסחריות; מספר

 קומות מתחת לכניסה הקובעת לבנין - 3 קומות; ו) קביעת

 הוראות בניה, קווי בנין ותנאים למתן היתר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו 67012,

 טלי 03-7632588. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה בני ברק, רח׳ דוד המלך 11, בני ברק,

 טלי 03-5776579.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי בב/752״, שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/63/א

 ובב/מק/690.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח׳

 הרב שך 4 - גוש 6122, חלקה 528 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הבלטת חלקו העליון של הבנין

 ברוחב של 0.86 מי אל מעבר לקו הרחוב באופן שיהווה קירוי

 חלקי של המדרכה לרווחת הציבור; ב) תוספת שטח עיקרי

 של 145.60 מ״ר, סך הכל שטח עיקרי, כולל קיים, 811 מ״ר;

 ג) תוספת שטחי שירות, סך הכל 140 מ״ר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2675.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל-אביב-יפו 67012,

 טלי 03-7632588, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, טלי 03-5776579,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר הפקדת מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בת ים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי בי/444״,

 שינוי לתכניות בי/2/א, בי/30/א, בי/328, בי/339, בי/328/א,

 בי/328/ב, בי/430.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, רחי

 טבנקין 18 - גוש 7140, חלקה 200 במלואה; גבולות התכנית:

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת השטח העיקרי המותר

 לבניה מ־46% ל-50% ללא שינוי בקווי בנין; ב) ניתן יהיה

 להעביר עד 4% מקומה לקומה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,

 טלי 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו,

 טלי 5356840—03.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה בני ברק מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/704״, שינוי לתכניות

 בב/180, בב/1/73, בב/651.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי אבן

 שפרוט פינת אבן גבירול — גוש 6122, חלקות 1809, 1813—

 1817 במלואן; גבולות התכנית: מצפון — חלקות 1553, 1808,

 1812 בגוש 6122; ממערב — רחי אבן עזרא, מדרום — רחי

 אבן גבירול, ממזרח — רחי אבן שפרוט.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שיפור תוואי המגורים בתחום

 התכנית וזאת על ידי: 1) קביעת אזור מגורים מיוחד

 להרחבה ובו תותר: הרחבת כל 70 יח״ד קיימות בתחום

 התכנית עד שטח עיקרי מרבי של 120 מ״ר ליח״ד; צמצום

 קווי הבנין לצורך הרחבת הדירות וקביעת קווי הרחבה

 מרביים; 2) שינוי ייעוד של חלק מהשצ״פ לאזור מגורים

 להרחבה ושינוי ייעוד של חלק מאזור מגורים מיוחד

 לשצ״פ ושפ״פ.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי בב/770״, שינוי לתכנית

 בב/89/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק — גוש 6105,

 חלקות 194, 195 במלואן, ח״ח 137, 141, 158, 192, 248, 249;

 גוש 6643, ח״ח 96, 99, 100; גבולות התכנית: מצפון — דרך

 אם המושבות, מדרום — רחי הקישון, ממזרח — חלקה 196

 בגוש 6105, ממערב — רחי מבצע קדש.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד השטח וזכויות

 הבניה לפי הנחיות תכנית צל ל״מתחם הקישון״ שהוכנה

 ביזמת עיריית בני ברק; ב) שינוי ייעוד מאזור תעשיה

 ושצ״פ למגרש מיוחד לשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה

 לציבור הולכי רגל ורכב; ג) שינוי ייעוד מדרך למגרש

 מיוחד ולשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה; ד) שינוי ייעוד

 משטח ציבורי פתוח לדרך, ומדרך לשטח ציבורי פתוח;

 ה) קביעת זכויות בניה לפי הפירוט הזה: שטח עיקרי

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1899



 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מיום 15.11.2005 על פרסום

 הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מסי חפאג/2006״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עירון, אום אל פחם,

 באקה אל גרבייה—גית, ערערה, כפר קרע, מעלה עירון ובסמ״ה.

 כמו כן שטחי המועצה האזורית מנשה (שאינם נכללים בתחום

 המשבצת של היישובים), ושטחים ללא מעמד מוניציפלי,

 הנמצאים ממזרח לתוואי דרך 6 בקטע שמצפון לדרך 65 וממזרח

 לדרך 444 (574) בקטע שמדרום לדרך 65.

 מטרת התכנית: א) איתור אתרים מתאימים באזור עירון

 שבהם ירוכז ענף גידול בעלי החיים; ב) יצירת מסגרת תכנונית

 שתאפשר הוצאתם של מבנים לגידול בעלי חיים הנמצאים

 בתוך היישובים; ג) קביעת הוראות והנחיות לפיתוח האתרים;

 ד) קביעת הוראות והנחיות סביבתיות שימנעו ככל הניתן

 אפשרות למפגעים סביבתיים.

 כמו כן החליטה הוועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, שלא

 יוצאו היתרי בניה למבנים לגידול בעלי חיים באזורים שפורטו

 לעיל.

 תוקף ההודעה לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה החליטה בישיבתה מסי 2005009 מיום 18.5.2005

 על פרסום הודעה לפי סעיף 77 לחוק, על הכנת ״תכנית מסי

 חפ/2222״, שינוי לתכניות חפ/750, חפ/750ב, חפ/750ה,

 חפ/750נב

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שיכון רסקו

 הר הכרמל, רמת שאול — גוש 10803, חלקות 11, 12, 14, 17—20,

,157 ,156 ,115 ,114 ,87 ,71 ,70 ,56—53 ,44—40 ,28—26 ,24—22 

 ח״ח 8, 91, 121, 160.

 מטרת התכנית: מתן אפשרות להתחדשות עירונית ועיבוי

 המתחם באמצעות קביעת הוראות בניה וקווי בנין להרחבת

 יחידות דיור קיימות ולתוספת יחידות דיור חדשות על גגות

 הבנינים הקיימים, תוך שיפוץ הבנינים, הוספת מעליות,

 הסדרת חניה ציבורית ושדרוג הסביבה הקרובה.

 כמו כן החליטה הועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, כי היתרי

 בניה להרחבת הדירות הקיימות לפי תכניות מאושרות יינתנו

 תוך התאמה לקווי הבנין ולהוראות התכנית שבהכנה, וכך

 שתוספות הבניה יוכלו לשאת קונסטרוקטיבית את כל הקומות

 המתוכננות במסגרת התכנית שבהכנה.

 תוקף ההודעה לשלוש שנים מיום קבלת ההחלטה, כלומר

 עד 18.5.2008.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מפורטת

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת ״תכנית

 מפורטת מסי מכ/11/א״, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה

 בעיתונים ביום 27.9.1987 ובילקוט הפרסומים 3488, התשנ״ז.

 מצפון — רחי טבנקין, ממזרח — חלקה 201, מדרום — חלקות 202

 ו־252, ממערב — חלקה 199.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 1 יח״ד באופן שיתקבלו
 17 יח״ד במקום 16 יח״ד הקיימות; ב) הגדלת שטחי בניה
 עיקריים בעבור יח״ד הנוספת בשטח שלא יעלה על 220 מ״ר;

 ג) תוספת קומה חלקית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,
 טלי 7632588—03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה בת ים, רחי סטרומה 1, בת ים, טלי

.03—5556030 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מסי רג/340/ג/15 ״, שינוי לתכניות רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/2,
 רג/מק/340/ג/8, רג/מק/340/ג/9, רג/340/ג/3, רג/מק/340/ג/11

 ורג/מק/340/ג/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, התכנית תחול
 על כל מרחב התכנון המקומי בכל אזורי המגורים למיניהם
 למעט אזורי מגורים מיוחד שבהן נקבעו שטחי שירות. התכנית
 תחול רק על בניה חדשה, החל מתחילתה של התכנית, למעט
 באזורי מגורים א, א—מיוחד, א—1 וא—1 מיוחד; גבולות מרחב

 התכנון המקומי רמת גן.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות לבניית מחסנים
 בכל אזורי המגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 10.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה, עמי 2169.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב—יפו 67012,
 טלי 7632588—03, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 6753515—03, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 הי בטבת התשס״ו (5 בינואר 2006)

 גילה אורון

 יושבת ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מחוז חיפה

 הודעה בדבר הכנת תכנית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 1900 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי כס/1/1/פיס״, שינוי לתכנית

 כס/1/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שימושים מותרים

 בשטחים המיועדים לדרכים בתחום העיר כפר סבא.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5355, התשס״ה, עמי 961.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי כס/28/1/ד״, שינוי לתכנית

 כס/28/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, שכי

 גאולים, כביש 55 — גוש 7614, ח״ח 147, 169.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי

 פתוח לדרך חדשה; א) הרחבת דרך; ג) תכנית איחוד

 וחלוקה בהסכמת בעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 7.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2676.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כפר סבא, רחי ויצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 7649175—09,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רחובות מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/10/158/ג״, שינוי לתכנית

 רח/10/158.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי טובה

 וטוביה מילר 8 — גוש 3703, חלקות 902—904 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד חלקות בהסכמת בעלים

 למגרש בניה אחד; ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים גי לאזור

 מגורים גי מיוחד; ג) ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי

 המסחר בשטחי מגורים; ד) הוספת יח״ד, כך שיהיו בסך

 הכל 36 יח״ד במגרש; ה) הוספת אחוזי בניה, כך ששטח

 דירה ממוצעת יהיה 110 מ״ר (שטחים עיקריים) ושינויים

 בקווי בניה; ו) ביטול קומה מסחרית ותוספת 2 קומות

 מגורים, סך הכל 9 קומות; ז) הוספת שטח שירות, לרבות

 שטחי שירות לחניה מקורה.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית — גוש 10544,

 חלקה 28 במלואה, ח״ח 14.

 עיקרי הוראות התכנית: מטרת הרשימה היא לקבוע תקופה

 מרבית לשימוש חורג במבנים הקיימים: מחסן — לתקופה

 של 3 שנים מיום פרסום בדבר אישורה של הרשימה; מבנה

 מגורים — לתקופה של 20 שנה מיום הפרסום בדבר אישורה

 של הרשימה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חוף הכרמל, עין כרמל 30860, טלי 9845213—04, בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בשבט התשס״ו (11 בינואר 2006)

 יגאל שחר

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז חיפה

 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הוד השרון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הר/30/19/1000״,

 שינוי לתכניות הר/2/198, הר/במ/600.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רחי דרך

 רמתיים 8, 10, 12 — גוש 6455, חלקות 204—206 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקלה בקווי בנין מציר דרך

 מסי 402 לפי הוראות תמ״א 3 לפי הפירוט הזה, לפי החלטת

 הועדה לקווי בנין מיום 26.8.2004: 23 מי מציר הדרך (3 מי

 מהשפה) לקומה עליונה של מרתף חניה בשטח בניני ציבור

 ובאזור מעורב; 20 מי מציר הדרך (0 מי מהשפה) לשאר

 מרתפי חניה באזור מעורב; 20 מי מציר הדרך (0 מי מהשפה)

 לקולונדה באזור מעורב; 25 מי מציר הדרך (5 מי מהשפה)

 לבנינים בשטח בניני ציבור ובאזור מעורב; 41 מי מציר

 הדרך (21 מי מהשפה) לחניה עילית בשטח בניני ציבור;

 ב) קביעת ייעודי קרקע ל: 1) אזור מעורב: מסחר ומגורים

 59 יח״ד; 2) שטח לבניני ציבור; 3) שטחים ציבוריים פתוחים;

 4) שטחים לדרכים וחניה ציבורית; ג) קביעת הוראות בדבר

 איחוד וחלוקה בהסכמה; ד) קביעת הוראות בדבר בינוי פיתוח

 ועיצוב הבינוי; ה) קביעת תנאי למתן היתרי בניה; ו) קביעת

 הוראות בדבר מערכות תשתית; ז) קביעת הוראות בדבר איכות

 הסביבה; ח) קביעת הוראות בדבר הפקעה; ט) קביעת הוראות

 בדבר פתרונות אקוסטיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, הוד השרון 45105,

 טלי 7759666—09.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1901



 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ק/3309״, שינוי לתכנית אפ/39.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גילגיוליה — גוש 7506,

 ח״ח 1; מגרש 10.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת 4 קומות במקום

 3 קומות; ב) קביעת הוראות בניה; ג) קביעת קו בנין לפי המצב

 הקיים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 5.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5414, התשס״ה, עמי 3353.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,

 טלי 9788444—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קסם, כפר קאסם, כפר קאסם 49940, טלי 9370492—03, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״א בטבת התשס״ו(11 בינואר 2006)

 שוקי אמרני

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז המרכז

 מחוז הצפון

 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/14814״, שינוי לתכניות ג/287 וג/2855.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה — גוש 15013,

 חלקה 1 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: תוספת שימוש של חניון ציבורי

 תת־קרקעי בשטח ציבורי פתוח וכן שצ״פ ובו אפשרות להקמת

 קיוסקים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.3.2005 ובילקוט הפרסומים 5388, התשס״ה, עמי 2332.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, טבריה, טלי 6739526—04, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי כרמיאל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/14000״, שינוי לתכנית ג/11053.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל — גוש 18993,

 ח״ח 161—163.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי רח/81/1250״, שינוי לתכניות

 רח/1250, רח/2000/י.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי הרשנזון

 34 — גוש 3701, חלקה 450 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד הקרקע ממגורים

 בי למגורים גי; ב) הגדלת מספר יחידות הדיור ל־9 יחידות

 למגרש; ג) הגדלת אחוזי הבניה מ־110% למגרש ל־135%

 לבניה; ד) הקטנת קו בנין למרפסות בלבד מ־5 מי ל־3 מי

 לחזית רחוב הרשנזון בלבד, בתנאי שרוחבן לא יעלה על

 4 מי וסידורן זו מעל זו; ה) תוספת קומה חלקית כך שיהיו

 4 קומות + קומת עמודים + דירת גג.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 9788444—

 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.

 התנגדות לתכנית לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם

 כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 מצפה אפק מופקדת ״תכנית מפורטת מסי שד/17/1002״,

 שינוי לתכניות שד/10/1002/א, שד/מק/10/1002/א/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כוכב יאיר,
 רחי הגילגל 15, צור יגאל — גוש 7364, חלקות 28, 29 במלואן,
 ח״ח 15, 16; מגרשים 309/1, 310/1 בהתאם לתכנית

 שד/10/1002/א.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח

 לשטח למגורים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי
 9788444—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה

 49277, טלי 9302051—03.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 1902 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



ות ופיתוחם; ד) מתן אפשרות  ג) קביעת הוראות בדבר התשתי

 לפיתוח טיילת וחוף רחצה דרומה עד גבול השיפוט של נהריה,

 לרבות ריצוף וסלילת הטיילת, שיקום דרך הפטרולים הקיימת,

 הסדרת מזח להולכי רגל, הקמת פינות ישיבה ורחבות תצפית,

 כולל פרגולות הצללה ומיתקנים נילווים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי ועדת המשנה לנוף הגליל,

 דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי 6508555—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי ועדת המשנה לתכניות

 מיתאר ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת

 מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/15529״, שינוי לתכניות

 ג/10701, ג/11810.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת — גוש 16582,

 חלקה 48 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון שכונת מגורים צפון

 מערבית בנצרת בת 69 יח״ד; ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי

 לשטח שייעודו מבנה ציבור ושצ״פ; ג) התוויית דרכים בתיאום

 עם מערכת הכבישים בתכנית ג/10701; ד) קביעת הוראות

 וזכויות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה נצרת, נצרת, טלי 6459200—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי גנ/15179״,

 שינוי לתכניות ג/5070, ג/2450, ג/3620, ג/במ/187, ג/8919,

 ג/5709, ג/7188, ג/3276, ג/4056, ג/4175, ג/1074, ג/6154, ג/9334,

 ג/2311, ג/12103.

1903 

 עיקרי הוראות התכנית: הגדרה מחדש של זכויות

 והגבלות בניה בכל הקשור לאחוזי הבניה המותרים במגרש

 המגורים 221 בנושאים האלה: א) תוספת שטח בניה עיקרי של

 350 מ״ר; ב) תוספת של 4 יח״ד; ג) שינוי בינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5359, התשס״ה, עמי 1106.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 כרמיאל, כרמיאל, טלי 9085671—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 נהריה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/14575״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה — גוש 18134,

 ח״ח 18, 19; גוש 18135, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) מתן אפשרות לפיתוח חוף

 רחצה עד גבול השיפוט של נהריה, לרבות ריצוף וסלילת

 הטיילת, שיקום דרך הפטרולים הקיימת, הסדרת מזח להולכי

 רגל, הקמת פינת ישיבה ורחבת תצפית, כולל פרגולות הצללה

 ומיתקנים נלווים; ב) קביעת דרכי הגישה לטיילת ונגישות

 לחוף; ג) קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח; ד) קביעת

ות ופיתוחם.  הוראות לגבי התשתי

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טלי 9879827—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי ועדת המשנה לנוף הגליל

 ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה מופקדת

 ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14211״, שינוי לתכניות ג/4427,

 ג/7582, ג/8242.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה — גוש 18134,

 ח״ח 14—16, 18, 19, 22, 26; גוש 18135, חלקות 1, 83, 84 במלואן,

 ח״ח 7, 45; גוש 18173, ח״ח 84, 85, 87, 92.

 עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת דרכי הגישה והחניה

 לטיילת ונגישות לחוף; ב) קביעת הוראות לבניה ופיתוח השטח;
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10318,

 ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי מאזור מגורים אי לשטח

 שוק עירוני, לאזור שפ״פ ושטח חניה לשוק; ב) קביעת הוראות

 בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 6.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5403, התשס״ה, עמי 2927.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 04-6508555, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גבעות אלונים, שפרעם, טלי 9502017 - 04, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה גולן מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14145״,

 שינוי לתכניות תממ 2, תמא 31.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלוני הבשן, רחי

 אלוני הבשן - גוש 201006, ח״ח 11.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הקצאת שטח בעבור מיתקן

 הנדסי - קידוח מים של מקורות ודרך גישה אליו; ב) קביעת

 שטחים לייעודים השונים; ג) שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי

 לשטח למיתקנים הנדסיים ולדרך חקלאית; ד) קביעת זכויות

 ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית, יהיה ניתן להוציא

 היתר בניה לפי תכנית זו.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה גולן, קצרין 12900, טלי 04-6969712.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/12335״, שינוי לתכניות ג/במ/100, ג/8193, ג/5013.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נאות גולן - גוש

 200001, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטחים ומתן הוראות

 להרחבת המושב נאות גולן לקיבולת של 200 מגרשים למגורים

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית

 — גושים 13613, 13776, 13838—13844, 13846, 13854—13856,

 13881—13889, 13893—13895, 14068 בשלמותם; גוש 13938,
 חלקות 2—5, 12, 29, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54,

.70 ,68 ,66 ,62 ,60 ,58 ,56 

 עיקרי הוראות התכנית: מתן אפשרות להקמת יחידות

 נופש במגרשים המיועדים למגורים בתכניות מאושרות, הכל

 בהתאם להוראות התכניות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית,

 טלי 6800077—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 בקעת בית הכרם מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15284״,

 שינוי לתכניות ג/1357, ג/6764.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שגור — גוש 18969,

 ח״ח 7.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן לגיטימציה לשתי יחידות
 דיור מעל קומה מסחרית בחזית המבנה; ב) הגדלת זכויות בניה;
 ג) הקטנת קווי בנין כמפורט בתשריט; ד) ייעוד לחזית מסחרית

 בצמוד לדרך מסי 1.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,
 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי
 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית
 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם, כרמיאל,

 טלי 9580693—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/12715״, שינוי לתכנית ג/10664.
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 ציבוריים פתוחים; ג) התוויית דרך גישה לחלקות השונות;

 ד) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים, לבניני ציבור

 ולשצ״פים.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המזרחי, כפר תבור, טלי 6772333—04, וכל מעוניין רשאי

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון והגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון

 ולבניה הגליל התחתון והגליל המזרחי מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/13724״, שינוי לתכניות

 ג/7736, ג/11345, ג/11463, ג/3433, ג/1409.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רומאנה — גוש 16586,

 ח״ח 3; גוש 17476, חלקות 6, 8—17 במלואן, ח״ח 18; גוש

 17477, ח״ח 3, 4, 8, 9; גוש 19359, ח״ח 52, 54; גוש 19360,

 ח״ח 1—13, 65—72, 74 שטח בנוי.

 עיקרי הוראות התכנית: תכנון מחדש לכפר רומאנה

 — הרחבה ופיתוח תחום תכנון הקיים לשנת 2025 על ידי:

 א) הסדרת תכנית המיתאר המאושרת; ב) התחברות לדרך

 מסי 785; ג) הקלה מקו בנין לדרך 785, מ־80 מי מציר הדרך

 ל־40 מי מציר הדרך.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/13725״, שינוי לתכניות

 ג/3800, ג/7787, ג/7034, ג/7303, ג/11391, ג/12276, ג/12594,

 ג/13664.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עוזיר — גוש 16586,

 חלקות 1, 2 במלואן, ח״ח 3; גוש 16590, חלקות 1, 2,

 4—13, 15, 17 במלואן, ח״ח 3, 14, 18; גוש 16591, חלקות 2,

 3 במלואן, ח״ח 1; גוש 16592, ח״ח 1; גוש 17480, חלקות

 1—29,27,17—61 במלואן, ח״ח 18—28,26;גוש 17481, חלקות

 1—13,10—16 במלואן, ח״ח 11, 12; גוש 19360, ח״ח 44—65,

 72; גוש 19361, ח״ח 17—27, 54, 58; גוש 19362, חלקה 41

 במלואה, ח״ח 1, 2, 17—23, 36—40, 50; גוש 19395, ח״ח 1,

 35, שטח בנוי.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת תחום תכנית המיתאר;

 ב) הסדרת תכנית המיתאר המאושרת; ג) התחברות לדרך

 מסי 785; ד) קביעת אזורים וייעודי קרקע לשימושים שונים;

 ה) התוויית רשת דרכים; ו) קביעת זכויות והגבלות בניה,

 הנחיות והוראות למתן היתרי בניה; ז) קביעת הנחיות

 בינוי ועיצוב אדריכלי ושלבי ביצוע; ח) קביעת הנחיות

 סביבתיות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית

1905 

 המהווים 260 יח״ד, הכוללים: א) נחלות — השלמת שטח של

 30 המגרשים הקיימים לבניה לחקלאים; ב) בניה קהילתית

 — 140 מגרשים בשטח של כ־450—1,000 מ״ר לבניה קהילתית;

 ג) חלוקת השטח לקרקע למגורים, בניני ציבור, מבני תיירות

 ומסחר, מבני משק, מבני מלאכה, שטחים ציבוריים פתוחים,

 שטחי ספורט, דרכים, שבילים ובית עלמין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3682.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 גולן, קצרין 12900, טלי 6969712—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 הגליל המזרחי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15408״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דחי — גוש 17235,

 ח״ח 5.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד שטח ממגורים

 רגיל לאזור מגורים מיוחד לצורך שילוב בית מלאכה זעיר

 (הקמת נגריה); ב) קביעת תכליות וזכויות בניה המותרות

 בשטח התכנית; ג) קביעת הוראות בניה וגובה בנינים;

 ד) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, כפר תבור,

 טלי 6772333—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר דחיית ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/13800״, שינוי לתכנית ג/5835, שהודעה על דבר הפקדתה

 פורסמה בעיתונים ביום 7.1.2005 ובילקוט הפרסומים 5369,

 התשס״ה, עמי 1711.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שבלי אום אל גנם

 — גוש 17215, ח״ח 68, 77, 79—81, 84.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטח חקלאי למגורים

 בקיבולת 82 יח״ד; ב) ייעוד קרקע לבניני ציבור ושטחים

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 התכנית האמורה נמצאת במשרדי ועדת המשנה

 להתנגדויות, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי 6508555—

 04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה אשר,

 ד״נ גליל מערבי, טלי 9879621—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר מקומית

 וביטול הפקדתה והפקדתה מחדש

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר ביטול פרסום אישור ״תכנית

 מיתאר מקומית מסי ג/13886״, שהודעה על אישורה פורסמה

 בילקוט הפרסומים 5467, התשס״ו, עמי 745, ובדבר ביטול

 הפקדת התכנית הנ״ל, שפורסמה בעיתונות ביום 11.2.2005

 ובילקוט הפרסומים 5384, התשס״ה.

 כמו כן נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה על הפקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/13886״,

 שינוי לתמא 8 ותממ 2.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפון ליישוב

 דיר חנא נצ״מ 234250/752800 — גוש 19402, חלקות 40, 121

 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח שייעודו

 חקלאי לשטח שייעודו שמורת טבע; ב) ייעוד השטח לשמורת

 טבע; ג) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי

 התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת

 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,

 טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, סחינין, טלי 6746740—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/12460״, שינוי לתכניות ג/668, ג/7574, ג/8633 וג/6671.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סחינין — גוש 19291,

 ח״ח 81, 84, 85, 89; גוש 19321, חלקות 129, 151, 152 במלואן,

 ח״ח 107, 109, 127, 128, 148—150, 153, 156, 170, 267; גוש 19322,

 חלקות 3, 13—45, 48, 49, 54—71, 83—86, 90—104, 164, 168—174,

 178, 179, 184, 187—258 במלואן, ח״ח 47, 72—75, 77, 82, 87, 89,

.260 ,259 ,186 ,185 ,183 ,165 ,142 ,105 

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד שטחים למגורים (קיבולת

 של כ־650 יח״ד), מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים;

 ב) תכנון תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות לפיתוח שכונה

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006

 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל התחתון, טלי 6760818—

 04, ולמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי,

 כפר תבור, טלי 6772333—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המרכזי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/14825״,

 שינוי לתכנית ג/7324.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יאסיף — גוש

 18772, ח״ח 26, 27.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משטח מלאכה

 ותעשיה זעירה לשטח מלאכה ותעשיה זעירה משולב במסחר;

 ב) הגדלת מספר קומות מ־2 ל־3; ג) שינוי בקווי בנין בהתאם

 לקיים.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין

 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית

 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות

 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין

 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי 6508555—

 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה הגליל המרכזי, עכו, טלי 9912621—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/13402״, שינוי לתכניות ג/4947, ג/11043.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: געתון — גוש 18329,

 חלקות 6, 15, 18 במלואן, ח״ח 7, 10, 11, 13, 16, 17; גוש 18421,

 ח״ח 34.

 עיקרי הוראות התכנית: א) חלוקת אזור המגורים למגרשים

 לפי הבניה הקיימת בפועל; ב) הגדרת מגרשים חדשים למגורים

 בתוך שטח הקיבוץ בשטח שכיום אינו מבונה; ג) הצעת חלוקה

 למגרשים נוספים בעתיד, באזור הבנוי; ד) הגדרת מגרשים

 לשימושים ציבוריים וקהילתיים; ה) הסדרת מערכת הדרכים

 והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה; ו) הגדרת שטחי חניה

 בהתאם לצורכי המגרשים החדשים; ז) קביעת הנחיות לבניה

 ולעיצוב האדריכלי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 15.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5403, התשס״ה, עמי 2931.
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 107, 109, 111, 114, 120; גוש 18181, חלקות 73, 74 במלואן, ח״ח

 69; גוש 18182, חלקות 70, 90, 96 במלואן, ח״ח 7, 42—44, 69, 94;

 גוש 18187, ח״ח 3; גוש 18868, חלקה 54 במלואה, ח״ח 50—53,

 55, 56, 70, 74; גוש 18869, ח״ח 30, 32—37, 87, 88.

 עיקרי הוראות התכנית: א) סלילת דרך ראשית, שמטרותיה:

 שיפור תוואי גאומטרי של דרך מסי 85 והרחבתה לדרך

 דו־מסלולית בהתאם למוצג בנספחים, כדי לתת מענה נאות

 לתנועה העוברת; ב) שינוי ייעודי קרקע קיימים לדרך.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

 על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל, מירון 13910,

 טלי 6919806—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בטבת התשס״ו (12 בינואר 2006)

 הרצל גדז

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 1/215/03/5״, שינוי

 לתכניות 5/במ/185, 5/מק/2093.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רחי יריב

 אהרון 6, שכי רמות די — גוש 38063 (לא מוסדר).

 עיקרי הוראות התכנית: השינויים הינם למגרש 93 בייעוד

 מגורים א, וזאת על ידי: א) הגדלת שטח עיקרי מ־250 מ״ר

 ל־310 מ״ר; ב) תוספת שטח שירות בעבור מחסן בקומת קרקע

 כחלק בלתי נפרד מהבית; ג) בניית מצללת בטון בקו בנין

 קדמי 0; ד) שינוי בהנחיות בניה ועיצוב גגות.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 6463807—08.

 בשטח התכנית; ג) שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים

 ומסחר/מגורים; ד) קביעת התכליות לכל ייעודי הקרקע;

 ה) קביעת קיבולת בניה; ו) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב

 אדריכלי; ז) קביעת הנחיות סביבתיות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.2.2005 ובילקוט הפרסומים 5375, התשס״ה, עמי 1914.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב

 הגליל, סחינין, טלי 6746740—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 ג/14362״, שינוי לתכנית ג/5249.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ריינה — גוש 17524,

 ח״ח 2, 4—7, 12, 117, 501.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי גבולות והקטנת רוחב

 דרך מסי 45 מ־10 מי ל־8 מי וקביעת קווי בנין צדיים חדשים; ב)

 קביעת קווי בנין חדשים כדי לתת לגיטימציה לבניה הקיימת

 לפי היתר, ומתן אפשרות לתוספות בניה מעל לבניה הקיימת;

 ג) שינוי רוחב דרך מסי 45 והקטנת הסובה כדי למנוע חפיפה

 בין שטח הדרך לבין שטח הבית הקיים לפי היתר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.4.2005 ובילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2688.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית

 17511, טלי 6508555—04, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,

 טלי 6468585—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 מרום הגליל מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14176״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת חנניה — צומת

 נחל עמוד, דרך מסי 85 — גוש 15634, חלקה 3 במלואה, ח״ח 4,

 5; גוש 15635, חלקות 2, 17, 18 במלואן, ח״ח 3, 4, 6, 9, 10, 13, 21;

 גוש 15683, ח״ח 3, 7, 11; גוש 15688, חלקות 47, 63—66, 68, 75,

 77—79, 103, 104, 112 במלואן, ח״ח 2, 3, 46, 48, 51, 52, 54— 56,

 61, 62, 67, 72—74, 76, 81—83, 102, 108, 114; גוש 15689, חלקות

 75—84, 89, 95 במלואן, ח״ח 64, 66, 67, 72—74, 85, 87, 88; גוש

 15690, ח״ח 11, 19; גוש 15691, ח״ח 1, 3—6, 9, 12; גוש 15692,

 ח״ח 3, 4, 6—10; גוש 15693, חלקות 1, 2, 21, 22, 34, 65 במלואן,

 ח״ח 3, 5, 6, 19, 20, 23, 28—33, 35, 58, 63, 64; גוש 18178, חלקה

 65 במלואה, ח״ח 18, 60, 62; גוש 18180, חלקות 17, 26, 27, 73, 94,

 117, 119, 122, 124 במלואן, ח״ח 15, 16, 28—32, 69, 70, 95, 105,
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 עיקרי הוראות התכנית: הגדלת השטח העיקרי: 1) בנין

 מסי 4: יצירת 5 יח״ד נוספות; 2) בנין מסי 3: יצירת 1 יח״ד

 נוספת; א) קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש 12

 (אזור מגורים מיוחד) ל־15,640 מ״ר מתוכם 12,421 מ״ר

 המהווים שטחים עיקריים (בבנין 4: 3,430 מ״ר שטח עיקרי);

 ב) קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי; ג) קביעת

 הנחיות כלליות לתשתיות; ד) קביעת התנאים למתן היתר

 בניה ושלבי ביצוע התכנית.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263791—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה קרית מלאכי, רחי זיבוטינסקי 1,

 קרית מלאכי 70900, טלי 8608704—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אבו בסמה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אבו בסמה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 701/03/28״, בהתאם

 לתכנית מיתאר מקומית 107/02/28 (מספר קודם 48/305/02/7).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תראבין — גושים

 מוסדרים 100230/4, ח״ח 1, 5; גוש 100227/4, ח״ח 1;

 גושים שבהסדר: 100228/3, 100229, 100230 הכלולים בגוש

 שומה בני שמעון — גוש 46, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת

 שלב בי ביישוב תראבין על ידי: א) איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים; ב) שינויים בייעודי קרקע כדלקמן: פירוט

 ייעודי הקרקע במגרשים 430 ו־431 (אזור מגורים א — מוגדר

 מיתארית) בהתאם להוראות תכנית המיתאר המאושרת

 בשינוי לאזור מגורים אי (מחולק למגרשים), שצ״פ, שביל

 להולכי רגל, שטח לבניני ציבור, שטח למיתקן הנדסי ודרך; ג)

 שינויים בייעודי הקרקע כדלקמן: משצ״פ לשטח למיתקן הנדסי

 ולשביל להולכי רגל, מדרך לשביל להולכי רגל ומדרך לשצ״פ;

 ד) קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה אבו בסמה, רחי זלמן שז״ר 21,

 באר שבע 84100, טלי 6655543—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 47/167/03/5״, שינוי לתכנית 5/בת/43.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, אזור

 התעשיה עמק שרה שלב די - גוש אלסיר, ח״ח 1.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים

 בהסכמת בעלים; ב) חלוקת מגרש 200 לשני מגרשים

 200א ו־200ב; ג) שינוי ייעוד במגרש 200ב משטח לתחנת דלק

 ושירותי רכב לאזור מסחרי; ד) קביעת זכויות ומגבלות בניה;

 ה) קביעת נספח תנועה בינוי וחניה כמחייב בדבר כניסות

 ויציאות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5414, התשס״ה, עמי 3363.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263791, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 באר שבע, רחי מנחם בגין 2, באר שבע, טלי 08-6463807,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 קרית מלאכי מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 81/102/02/18״, שינוי לתכנית

.15/102/02/18 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי, שכי

 הרצל - גוש 2413, חלקה 54 במלואה; מגרש 54.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת שטח מסחרי בשטח של 15

 מ״ר לפי הפירוט הזה: א) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת

 הבעלים; ב) שינוי ייעוד משטח חניה (מגרש 54 חלק) לשטח

 מסחרי (מגרש 54ב); ג) שינוי ייעוד משטח חניה (מגרש 54

 חלק) לשטח ציבורי פתוח (מגרש 54ג); ד) קביעת שטחי

 הבניה המרביים בשטח מסחרי ל־15 מ״ר המהווים שטחים

 עיקריים; ה) קביעת התכליות והשימושים; ו) קביעת

 הנחיות כלליות לתשתיות; ז) קביעת התנאים למתן היתר

 בניה; ח) קביעת שלבי ביצוע.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי 82/102/02/18״, שינוי לתכנית

 73/102/02/18/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מלאכי - גוש

 301, חלקה 138 במלואה; גוש 2545, חלקות 27, 79, 80

 במלואן.

 1908 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263795. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רמת נגב, רמת נגב, טלי 08-6564129.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 3/104/03/7״,

 שינוי לתכניות 2/104/03/7/א, 305/02/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ משמר הנגב:

 (נצ״מ 173300/585800) ויער גבעת משמר הנגב - גוש 100230/1,

 ח״ח 1; גוש 100230/5, חלקות 4, 6, 11, 14, 15 בשלמותן, ח״ח

 3-1, 5, 7, 10, 16; גוש 100230/3, ח״ח 2, 3, 12, 13; גוש 100230,

 שטח לא מוסדר.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תכנון והסדרה של שכונות

 מגורים קיימות והקמה של שכונות חדשות בקיבוץ משמר

 הנגב. שטח המחנה הקיים מתוכנן להכיל עד 230 יחידות

 מגורים (קיבוציות). השטח הנוסף למגורים (קיבוצי) יכיל עד

 132 יחידות דיור קיבוציות נוספות. אזור ההרחבה הקהילתית

 יכיל 138 מגרשים בשטח של כחצי דונם כל אחד, המיועדים

 ל־138 יחידות דיור קהילתיות, סך הכל יחידות דיור קיימות

 ומתוכננות לאחר אישור תכנית זו יהיה עד 500; ב) שינוי ייעוד

 הקרקע מאזור חקלאי, אזור מגורים + בתי ילדים, בית ספר,

 אזור תעשיה, אזור מלאכה זעירה, אגני חמצון, שטח ספורט

 ודרכים קיימות, יער נטע אדם קיים ויער נטע אדם מוצע, לאזור

 מגורים א (קהילתי), אזור מגורים (קיבוצי), שטח לבניני ציבור,

 מרכז אזרחי, אזור מבני משק, אזור תעסוקה, אזור נופש וספורט,

 שטח פרטי פתוח, שטח למיתקנים הנדסיים, דרכים מוצעות,

 רחובות משולבים, בית עלמין, אזור מסחר, אזור אכסון תיירותי,

 אזור חקלאי, יער נטע אדם קיים ויער נטע אדם מוצע; ג) ייעוד

 שטח למרכז אזרחי הכולל שימושים לצורכי האגודה, שאינם

 בני הפקעה; ד) הסדרת שטח גן אירועים קיים כאזור מסחרי;

 ה) חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים וקביעת

 הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום; ו) קביעת שלבי ביצוע

 התכנית; ז) קביעת הוראות, לרבות התכליות, השימושים, קווי

 בנין, מספר הקומות, אחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח

 סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת

 תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי קרקע כמפורט לעיל;

 ז) פירוט שטח יער קיים, קביעת גבולות מדויקים ושימושים

 מותרים ודרכים לפי תמ״א 22 ובהתאם למצב בשטח.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה

 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחבי תכנון מקומיים חבל אילות ורמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדות המקומיות לתכנון

 ולבניה חבל אילות ורמת נגב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי 3/173/02/20״, שינוי לתכנית 101/02/20, בהתאם לתמ״מ

 14/4, שינוי 39.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמורת טבע הר הנגב

 — הרחבה 1, הצמודה בצדה המערבי לפינה הדרום מזרחית

 של שמורת טבע הר הנגב המוכרזת, ובצדה המזרחי צמודה

 לכביש 40, בדרומה נמצאת השמורה כחצי קילומטר צפונית

 לנחל פארן — גוש 39080, ח״ח 1; גוש 39085, ח״ח 1, 2, 4.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד השטח לשמורת טבע;

 ב) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי; ג) שינוי

 ייעוד משטחים פתוחים, שמורת טבע ושטח איגום והחדרה

 לשמורת טבע ולשטח איגום והחדרה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין

 או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית

 וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות

 בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין

 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100, טלי 6263795 — 08.

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה חבל אילות, אילות, טלי 6355819—08, ולמשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה רמת נגב, טלי 6564129 — 08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רמת נגב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 303/03/20״, בהתאם

 לתכנית מיתאר מקומית 101/02/20, ובהתאם לתכנית מיתאר

 מחוזית תמ״מ 14/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, שמורת טבע,

 כ־4 ק״מ צפון מזרחית לירוחם, לאורך דרך מסי 204 בין ירוחם

 לדימונה — גוש 39073, ח״ח 2.

 עיקרי הוראות התכנית: א) ייעוד השטח לשמורת טבע;

 ב) שמירה על החי, הצומח והדומם במצבם הטבעי; ג) ייעוד

 השטח במצב מוצע התואם את המצב הקיים בתממ/14/4.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1909



 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מירית כנרי, עו״ד

 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 2237/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ארגמן מיכון משרדי בע״מ,

 והמבקש: משה גולשני, ע״י ב״כ עו״ד אביב ברנט, מרח׳ דוד

 המלך 9ו, ירושלים ו0ו94, טל׳ 02-6234258, פקס׳ 02-6255493.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.9.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 23.4.2006 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 2.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אביב ברנט, עו״ד

 בא כוח המבקש

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, טלי 6899696—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בטבת התשס״ו (12 בינואר 2006)

 דוד(דודו) כהן

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

ת ו ו ת מ ו ר ה צ ק ה ו ה לפי ח ע ד ו  ה

 בבית המשפט לעניני משפחה בקרית שמונה

 תיק 000160/05

 בענין: חוק הצהרות מוות, התשל״ח—1978,

 ובענין: הצהרת מותה של נספית שנות השואה אסתר

 קירשנבאום,

 והמבקשת: עמותת לבנות ולהבנות.

 צו

 לאחר עיון בבקשה, בתגובה וב״דפי עד״ של יד ושם,

 ניתן בזה צו המצהיר, כי המנוחה אסתר קירשנבאום, שנולדה

 בשנת 1911 בליזענסק (גאלידיה) פולין, לאם בשם דברה ולאב

 בשם יעקב שלום, היא נספית שנות השואה כמשמעותו בחוק

 הצהרות המוות, התשל״ח-978ו, היום שבו נעלמו עקבותיה

 של המנוחה: במהלך שנת 944ו בעיר ליזענסק.

 אסתר בוהדנה

 שופטת לעניני משפחה

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 770/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת א.ב.ש.א. בניה ופיתוח בע״מ, ח״פ

,51-245837-3 

 והמבקש: משה קריביצקי, ע״י ב״כ עו״ד ודים מלמד, מרח׳

 רוטשילד 53, ראשון לציון, טל׳ 6ו4ו03-950, פקס׳ 2ו4ו03-950.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.8.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 29.3.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר יום 22.3.2006 בשעה

 7.00ו.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006

ט פ ש מ ת ה י ל ידי ב ת ע ו ר ב ק ח ו ר י פ ת ל ו ש ק  ב

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 76/05ו2

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק העמותה קרן יוגיין וורנר לקידום יחסי ישראל

 והתפוצות, ע״ר 58-004780-1,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳

 כנפי נשרים 5ו, בית התאומים, ת״ד ו3407, ירושלים 340ו9.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.7.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 9.3.2006 בשעה 00.וו.

 כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה

 לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 2.00ו.
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 בטי סגיר, עו״ד

 באת כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 007/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק אי.אס.אל-קום בע״מ,

 והמבקש: ישראל מטרמן, ע״י ב״כ עו״ד חיים קרבר, מרח׳

 הרצל 5, ת״ד 8ו8, אשקלון.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.2 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.3.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 20.3.2006 בשעה

 6.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 חיים קרבר, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 025/06ו

 תיק חדש: פרק 06/ו4-0ו84

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת בועז מאיר הפקות בע״מ, ח״פ

 51-343837-4, מרח׳ הל״ה ו6, גבעתיים, אצל בועז מאירי, ת״ד

 272, גבעתיים; כתובת פרטית: רח׳ נחל דליה 4/7, מודיעין,

 והמבקשת: גלי גרנות, ת״ז 032254930, ע״י ב״כ עו״ד מרטין

 אנגל, מרח׳ יצחק שדה 7ו, תל אביב, טל׳ 4702ו03-56, פקס׳

.03-5628326 

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.4 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 27.3.2006

 בשעה 3.00ו.

1911 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ודים מלמד, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 809/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ירדן-אדיב החברה למידע ובטחון(97)

 בע״מ, ח״פ 379-7ו25-ו5

 והמבקש: ינאי לוי, ת״ז 034247460, ע״י ב״כ עו״ד יעקב

 נתנאל, מרח׳ סוקולוב 70, חולון 58330, טל׳ 8ו03-50428, פקס׳

 8029ו03-65.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.8.2005ו הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.5.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 5.2006.ו בשעה

 3.30ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 יעקב נתנאל, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 879/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת א.א. המדחס בע״מ, ח״פ 660-6ו27-ו5,

 והמבקשת: גלית חזן, ע״י ב״כ עו״ד בטי סגיר, מרח׳ המעפיל

 3, הוד השרון 45227, טל׳ 7508ו09-74, פקס׳ 09-7486476.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 4.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 3.2006.ו2

 בשעה 3.00ו.

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 ברוך חכים, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 5/06ווו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת צוות בטחון שרותי אבטחה בינלאומיים

 (989ו) בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין ו/או

 ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול ו2ו, ת״ד

 22242, תל אביב 222ו6, טל׳ 0ו03-52200, פקס׳ 9ו03-52705.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.26 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 6.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 23.3.2006

 בשעה 3.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלון הורנשטיין, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 37/06וו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת דיסקל בע״מ,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד נ׳ הורנשטיין ו/או

 ג׳ הורנשטיין ו/או ש״א הורנשטיין, מרח׳ אבן גבירול ו2ו, ת״ד

 22242, תל אביב 222ו6, טל׳ 0ו03-52200, פקס׳ 9ו03-52705.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.ו3 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 25.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 5.4.2006ו

 בשעה 3.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 מרטין אנגל, עו״ד

 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 033/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת קוונטרו בע״מ, ח״פ 8-0וו8ו3-ו5,

 והמבקשים: עובדי החברה, ע״י ב״כ עו״ד אבירם מזיוב,

 מבית מידות, רח׳ ויצמן ו5, תל אביב ו6209, טל׳ 03-6096550,

 פקס׳ 03-6096549.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.6ו הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 3.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 27.3.2006

 בשעה 3.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אבירם מזיוב, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 049/06ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת ג. רומי השקעות בע״מ, ח״פ ו-359995-ו5,

 והמבקשים: ורד מנדלבאום ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד ברוך

 חכים, מרח׳ דניאל פריש 3, תל אביב ו6473, טל׳ 03-6960373,

 פקס׳ 3ו03-69632.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2006.ו.0ו הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 3.4.2006 בשעה 8.30.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,

 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 27.3.2006

 בשעה 2.00ו.

 1912 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 076/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מי ומי חיפה בע״מ, ח״פ 096385-3-ו5,

 והמבקש: ג׳מאל מוחמד קאדרי, ע״י ב״כ עו״ד אחמד נזאל,

 מרח׳ יהושפט 28, עכו 29ו24.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2005ו.28 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 2.4.2006 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 27.3.2006 בשעה

.9.00 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אחמד נזאל, עו״ד

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 342/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת קרדוש ושות׳ בע״מ, ח״פ 005646-8-ו5,

 והמבקש: אסעד כרדוש, ת״ז 2020823, ע״י ב״כ עו״ד נחום

 פישהנדלר ו/או עו״ד שאדן בדען, ת״ד 2292, נצרת 00ו6ו, טל׳

 04-6569955, פקס׳ 96ו04-6080.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 0.2005ו.וו הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 6.3.2006 בשעה 0.00ו.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 5.3.2006 בשעה

 2.00ו.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 שאדן בדען, עו״ד נחום פישהנדלר, עו״ד

 באי כוח המבקש

1913 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלון הורנשטיין, עו״ד

 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי חיפה

 תיק אזרחי 6/05ו3

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת קופידון יבוא ויצוא בע״מ,

 והמבקש: ששון משה, ע״י ב״כ עו״ד רו״ח אלי א׳ עביד,

 מרח׳ בן עמי ו/65, עכו.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.3.2005 הוגשה בקשה לבית

 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי

 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 0.5.2006ו בשעה 0ו.9.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 8.2.2006 בשעה

.8.30 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלי א׳ עביד, עו״ד, רו״ח

 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 075/05ו

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת הנוקד בע״מ, ח״פ 096747-4-ו5,

 והמבקש: מוחמד פואז עבדאלג׳ני, ע״י ב״כ עו״ד אחמד

 נזאל, מרח׳ יהושפט 28, עכו 29ו24.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2005ו.28 הוגשה בקשה

 לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 2.4.2006 בשעה 9.00.

 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך

 במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת

 הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר

 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן

 שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום 27.3.2006 בשעה

.9.00 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אחמד נזאל, עו״ד

 בא כוח המבקש

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו(22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (8) שם האגודה: מפעלי יופ״י - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004735-7.

 המען: שלוחות, ד״נ עמק בית שאן 0ו09ו.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (9) שם האגודה: נצר אריאל - אגודה שיתופית חקלאית

 להתיישבות קהילתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004736-5.

 המען: רח׳ פארן ו8וו59.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (0ו) שם האגודה: בקר בית קשת שיזף - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004737-3.

 המען: בית קשת, ד״נ הגליל התחתון 5247ו.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (וו) שם האגודה: ניבה אגודת רפתני כפר ויתקין - אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: ו-57-004738.

 המען: ד״נ כפר ויתקין 40200.

 תאריך רישום: כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (2ו) שם האגודה: יקביי ירושלים - אגודה חקלאית שיתופית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004739-9.

 המען: רח׳ תוצרת, עטרות ו7, ירושלים.

 תאריך רישום: כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (3ו) שם האגודה: מתיישבי כפר בלום - אגודה להתיישבות

 קהילתית אגודה שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004740-7.

 המען: כפר בלום, ד״נ הגליל העליון 50ו2ו.

 תאריך רישום: כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 כ״ג בטבת התשס״ו (23 בינואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

ת ו י פ ו ת י ש ת ה ו ד ו ג א ת ה ד ו ק ת לפי פ ו ע ד ו  ה

 הודעה על רישום אגודות שיתופיות

 להלן נתונים בענין האגודות:

 (ו) שם האגודה: אגודה להבטחת רווחת חברים בקיבוץ עין החורש

 תלם - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004728-2.

 המען: דואר עין החורש, עין החורש 38980.

 תאריך רישום: י״א בטבת התשס״ו (וו בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (2) שם האגודה: תושבי בית ניר - אגודה שיתופית להתיישבות

 קהילתית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004729-0.

 המען: בית ניר, ד״נ שדה גת 79560.

 תאריך רישום: י״ב בטבת התשס״ו (2ו בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (3) שם האגודה: בשן - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004730-8.

 המען: בארי, ד״נ נגב 35ו85.

 תאריך רישום: ט״ז בטבת התשס״ו (6ו בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (4) שם האגודה: שלוחות חקלאות - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 6-ו57-00473.

 המען: שלוחות, ד״נ עמק בית שאן 0ו09ו.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (5) שם האגודה: יזמויות כפר החורש (460ו) - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004732-4.

 המען: כפר החורש 6960ו.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (6) שם האגודה: אגודה לתשתיות עמק הירדן - אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004733-2.

 המען: בנין המועצה האזורית 32ו5ו.

 תאריך רישום: כ״ב בטבת התשס״ו (22 בינואר 2006).

 סוג ראשי: חקלאות.

 סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

 (7) שם האגודה: כפר החורש יזמויות (00ו) - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004734-0.

 המען: כפר החורש 6960ו.
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 צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעה לנושים

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות אני

 מצווה בזה על פירוק האגודות:

 (ו) שם האגודה: דגית - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: ו-57-003338.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו״ד אבנר צור, ממשרד

 בלטר גוט, ת״ד 685ו, טבריה ו420ו.

 (2) שם האגודה: ניהול הדיור אגודה שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003629-3.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את יוסף שוחט, ממשרד התמ״ת,

 רח׳ מקור חיים 35, ירושלים 93465.

 (3) שם האגודה: רפת ירדן אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004332-3.

 אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות

 השיתופיות, אני ממנה למפרק את משה אינלנדר, מקיבוץ גדות

 2328ו.

 בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),

 התשמ״ד-984ו, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את

 תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו

 לפי המען הנ״ל.

 בהתאם לסעיפים 46(2) ו־ו5 לפקודה, רשאי חבר אגודה

 שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר התעשיה

 המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

 י״ט בטבת התשס״ו (9ו בינואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 הודעה בדבר הפיכת אגודות שיתופיות לחברות

 וביטול רישומן כאגודות שיתופיות

 לפי סעיף 345 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו

 בהתאם להוראות סעיף 345 לחוק החברות, התשנ״ט-999ו,

 ולאחר שרשם החברות אישר את הפיכת האגודות השיתופיות

 שלהלן לחברות בע״מ אני מודיע בזה על ביטול רישומן של האגודות

 מפנקס האגודות השיתופיות:

 (ו) שם האגודה: נכסים ועסקים גבת אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004246-5.

 תאריך האישור: 8.6.2005.

 (2) שם האגודה: פלסן סאסא אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 20-2ו57-004.

 תאריך האישור: 2.2005ו.28.

 (3) שם האגודה: א.ר.י. אבזרים להולכת נוזלים אגודה

 שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003805-9.

 תאריך האישור: 2.2005ו.28.

 (4) שם האגודה: פלסטרו חקלאות השקיה ותשתית אגודה.

 תאריך האישור: 8.6.2005.

 הודעה בדבר שינוי שם אגודות

 (ו) השם הקודם: יעל - קואופרטיב להובלה של חיילים עברים

 משוחררים אג״ש בע״מ.

 השם החדש: יעל - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-000524-9.

 מיום: 9 בינואר 2006.

 (2) השם הקודם: גבע חקלאות מים אורגנית - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 השם החדש: גבע דגים אורגניים - אגודה שיתופית

 חקלאית בע״מ.

 מס׳ האגודה: ו-57-003885.

 מיום: 8ו בינואר 2006.

 (3) השם הקודם: ת.ש.ר - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 השם החדש: ת.ש.ר. געש - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004624-3.

 מיום: 8ו בינואר 2006.

 (4) השם הקודם: דשא מוכן - אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

 השם החדש: דשא מוכן געש - אגודה שיתופית חקלאית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-004626-8.

 מיום: 8ו בינואר 2006.

 י״ח בטבת התשס״ו (8ו בינואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ביטול רישום אגודות שיתופיות

 (ו) הואיל וביום 2003.וו.7ו ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: קופת״ג של סוכני הביטוח בישראל אגודה

 שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 43-7וו57-00.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5250, התשס״ד, עמ׳ 04וו,

 והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 2006.ו.7ו נמסרת בזה

 הודעה כי רישום האגודה נמחק מס׳ האגודות השיתופיות

 ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 (2) הואיל וביום 7.8.2005 ניתן צו לפירוק האגודה:

 שם האגודה: מצדות יהודה אגודה להתיישבות קהילתית

 בע״מ.

 מס׳ האגודה: ו-57-003965.

 וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5435, התשס״ד, עמ׳ 4098,

 והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום 2006.ו.9 נמסרת בזה

 הודעה כי רישום האגודה נמחק מס׳ האגודות השיתופיות

 ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

 ט׳ בטבת התשס״ו (9 בינואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1915



 לנדא אופיר בע״מ

 (ח״פ 345707-7-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 30.3.2006, בשעה 00.וו, במשרדי המפרק, רח׳

 ויצמן 2, קומה 6ו, בית אירופה ישראל, תל אביב 64239, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 רמי לנדא, עו״ד, מפרק

 תכשיטי אופלין בע״מ

 (ח״פ 259884-8-ו5)
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 2.4.2006, בשעה 7.00ו, במשרדי החברה, רח׳

 הרצל 7ו, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסי יפת, מפרק

 ע.ר.א.ד. מילניום בע״מ

 (ח״פ 283235-3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2.4.2006, בשעה 0.00ו, במשרדי החברה, מושב

 שדי חמד 45855, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם מוכתר, מפרק

 טוטלי בע״מ

 (ח״פ 96256-5ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 3.4.2006, בשעה 0.00ו, במשרדי אמנון פלץ,

 רח׳ הנביאים 55, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עמיר סגל, עו״ד, מפרק

 (5) שם האגודה: נטפים (אגש״ח) בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003539-4.

 תאריך האישור: 2.2005ו.28.

 (6) שם האגודה: פולישק תעשיות פלסטיקה (אגש״ח) בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003544-4.

 תאריך האישור: 8.6.2005.

 (7) שם האגודה: דנור - אגודה חקלאית שיתופית בע״מ.

 מס׳ האגודה: 57-003448-8.

 תאריך האישור: 2.2005ו.9ו.

 כ״ד בטבת התשס״ו (24 בינואר 2006)

 אורי זליגמן

 רשם האגודות השיתופיות

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

 איתן לב תיאום ופקוח הנדסי בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 27.3.2006, בשעה 6.00ו, במשרד עו״ד ישראל
 הרפז, רח׳ אבן סינא 20, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ישראל הרפז, עו״ד, מפרק

 דורות תעשיית מגופים (993ו) בע״מ

 (ח״פ ו-4ו906ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.3.2006, בשעה 0.00ו, בקיבוץ דורות, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 נירה דגני, עו״ד, מפרקת

 דורות מגופים אחזקות בע״מ

 (ח״פ 6-ו9047ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 30.3.2006, בשעה 0.00ו, בקיבוץ דורות, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.
 נירה דגני, עו״ד, מפרקת
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 מעבדות שיין בע״מ

 (ח״פ 9 - 51-357332)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 5.3.2006, או 30 ימים מיום פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רח׳ משה קול 53,

 ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יניב בנדלין, מפרק

 חלקה 82 בגוש 6045 בע״מ

 (ח״פ 51-029389-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 15.3.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק,

 עו״ד חיים גל, דרך מנחם בגין 154, תל אביב, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 חיים גל, עו״ד, מפרק

 תפוז יולזרי אחזקות ונכסים בע״מ

 (ח״פ 51-237436-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר מינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 331(א) לפקודה, כי ניסים

 יולזרי, ת״ז 056032758, מרח׳ בני אפרים 244, תל אביב, מונה

 ביום 18.1.2006, למפרק החברה.

 ניסים יולזרי, מפרק

 א.א.א.א. נתניה בנין והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-078794-8)

 (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 המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 11.10.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרשון ויינטרוב, מרח׳ ברנר

 8, נתניה, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 ד״ר אלן פרידמן, כירורגית פה ולסתות בע״מ

 (ח״פ 48-4ו329-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.4.2006, בשעה 8.30, אצל המפרק, אלן פרידמן,

 רח׳ ויינשל 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אלן פרידמן, מפרק

 וייט בירד בע״מ

 (ח״פ 5502-8ו3-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 0.4.2006ו, בשעה 6.00ו, במשרדי החברה, רח׳

 הסיגלית 4, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מוטי הוד, מפרק

 א. פלוריט בע״מ

 (ח״פ 207769-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 0.4.2006ו, בשעה 0.00ו, במשרדי החברה, רח׳ בן

 גוריון 7ו, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יצחק שמחי אלי סופר

 מ פ ר ק י ם

 שוארמה חאזן (ציק פוסט)

 (ח״פ 97820-7ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 5.3.2006, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי

 המאוחר מביניהם, במשרדי המפרק, רח׳ יפו 40ו, חיפה, לשם

 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 בדיר חאזן, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1917



 אלחיני אביגיל בע״מ

 (ח״פ 68385-6ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר ביטול פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה כי ביום 2006.ו.22, נתקבלה החלטה

 מיוחדת של החברה הנ״ל, על ביטול פירוק מרצון של החברה.

 הודעת הפירוק התפרסמה בילקוט הפרסומים ו547, התשס״ו,

 מיום 2.2005ו.20.

 כמו כן הוחלט על מנויה של אביגיל אלחיני, ת״ז 000473033,

 למנהלת החברה לביצוע הפעולות הכרוכות בכך.

 אביגיל אלחיני

 מנהלת החברה

 איתן קידר שירותי ניהול בע״מ

 (ח״פ 278950-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.23, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד תמיר ארוש ועו״ד

 ניר קול, ממשרד עו״ד מארוש-קול, רח׳ משכית 22, ת״ד 02ו2ו,

 הרצליה פיתוח 46733, למפרקים החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 תמיר ארוש, עו״ד ניר קול, עו״ד

 מ פ ר ק י ם

 ליטל ווינג בע״מ

 (ח״פ 8-ו29267-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 22 בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלומי רגב,

 משד׳ שאול המלך 8, תל אביב 64733, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלומי רגב, עו״ד, מפרק

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 גרשון ויינטרוב, מפרק

 אלמנשיה - שמירה, כח אדם ושירותים בע״מ

 (ח״פ 275075-3-ו5)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.2005ו.27, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאמר נעים, מכפר קאסם,

 למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עאמר נעים, מפרק

 מנהטן ניו יורק מוצרי בשר בע״מ

 (ח״פ 98958-4ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.5ו, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיאל לוי, ת״ז 4385ו0036,

 מרח׳ הלוי 20, פתח תקוה, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עמיאל לוי, מפרק

 אלסק מפעלים ושירותים בע״מ

 (ח״פ 987-5ו07-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.7ו, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עוז ניר (נאוי), ת״ז

 024687022, ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, תל אביב, למפרק

 החברה, להסמיכו לנקוט את כל הפעולות, להגיש את כל

 המסמכים הדרושים לרשם החברות ולשלם לנושי החברה

 מתוך נכסיה כדי לפרקה ולחסלה. המפרק יהיה מוסמך בכל

 הסמכויות המוענקות למפרק על פי פקודת החברות [נוסח

 חדש], התשמ״ג-983ו.
 עוז ניר(נאוי), עו״ד, מפרק
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 בריתי סייף בע״מ

 (ח״פ 344948-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2.4.2006, בשעה 2.00ו, אצל המפרק, רח׳ הוברמן

 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.

 יובל ארד, עו״ד, מפרק

 מיכאר בע״מ

 (ח״פ ו-002298-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2.4.2006, בשעה 3.00ו, אצל המפרק, רח׳ הוברמן

 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.

 יובל ארד, עו״ד, מפרק

 רולדו בע״מ

 (ח״פ 338067-5-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 4.2006.וו, בשעה 2.00ו, אצל המפרקת, עו״ד

 ענבל אברהמי, רח׳ העצמאות 9ג, הרצליה, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 ענבל אברהמי, עו״ד, מפרקת

 תהל מאן תקשורת בע״מ

 (ח״פ 300588-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 2.3.2006ו, או 30 יום לאחר מועד פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 2.00ו, במשרדי קבוצת תהל, רח׳

 אבן גבירול 54, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 שירי מילוא-לוקר, עו״ד, מפרקת

 ד.ג.י.ה. יעוץ והשקעות בע״מ

 (ח״פ 247893-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל,

 שנתכנסה ביום 2006.ו.9ו, הוחלט כי על פירוק החברה מרצון

 ועל מינויו של דורון גריפמן למפרק החברה.

 אליהו ובר, עו״ד

 בא כוח החברה

 נוברקס יוזמות טכנולוגיות (998ו) בע״מ

 (ח״פ 265346-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.2005ו.ו3, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד דרורי, ת״ז 52580ו5ו0,

 למפרק החברה.

 דוד דרורי, מפרק

 פקטור פוסידון(ג.מ.ה.ר) השקעות 993ו בע״מ

 (ח״פ 89457-8ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9ו בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו גבע, ת״ז

 727ו05488, מרח׳ הארבעה ו2, תל אביב, למפרק החברה.

 זיו גבע, מפרק

 א.ג.ה. אינטר - גלובל החזקות בע״מ

 (ח״פ ו-90930ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9ו בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו גבע, ת״ז

 727ו05488, מרח׳ הארבעה ו2, תל אביב, למפרק החברה.
 זיו גבע, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 1919



 משה גביש ייעוץ והשקעות בע״מ

 (ח״פ 3-ו29783-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 7.4.2006ו, בשעה 2.00ו, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,

 רח׳ ז׳בוטינסקי וו, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה גביש, מפרק

 נירס שיווק וקידום עסקים בע״מ

 (ח״פ 0-ו34547-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 7.4.2006ו, בשעה 2.00ו, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,

 רח׳ ז׳בוטינסקי וו, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ניר שקרון, מפרק

 פריבוט ק.מ. בע״מ

 (ח״פ 4-9ו9ו2ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 20.4.2006, בשעה 0.00ו, אצל משה קרלוס פריבוס,

 רח׳ בן צבי 40, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה קרלוס פריבוס, מפרק

 תזן נכסים בע״מ

 (ח״פ 7-4ו930ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 27.4.2006, בשעה 7.00ו, במשרדו של המפרק,

 רו״ח אילן קמיל, רח׳ משה דיין 6ו, פתח תקוה, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 אילן קמיל, רו״ח, מפרק

 ר. שירין בע״מ

 (ח״פ 325452-4-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.4.2006ו, בשעה 9.00, במשרדי הליקון בע״מ, רח׳

 המרכבה 7, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ריטה יהאן פורוז קליינשטיין, מפרקת

 ר. שאדי בע״מ

 (ח״פ 325453-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.4.2006ו, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח׳ שאול

 אביגור ו, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רמי קליינשטיין, מפרק

 קולאז׳ ר.ר. מערכות קדם דפוס בע״מ

 (ח״פ 208683-6-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.4.2006ו, בשעה 2.00ו, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,

 רח׳ ז׳בוטינסקי וו, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 איילת חיים, מפרקת

 א.ד.ש אחים שפיגל מפעלי מתכת בע״מ

 (ח״פ 8768-5ו0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.4.2006ו, בשעה 2.00ו, במשרדי עו״ד ניסן צפריר,

 רח׳ ז׳בוטינסקי וו, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דוד שפיגל עוזיאל שפיגל

 מ פ ר ק י ם
 1920 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006



 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עדי לוי, עו״ד, מפרקת

 אחימתן בע״מ

 (ח״פ 286323-4-ו5)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29 בינואר 2006, לאחר

 שמנהל החברה הגיש תצהיר יכולת פירעון, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביתר מתניה, למפרק

 החברה.

 כמו כן הוחלט להסמיך את עו״ד אורי רוזן, ממרכז
 עזריאלי ו, תל אביב, לדווח לרשם החברות על החלטתה של
 החברה להתפרק מרצון כאמור, על מינויו של המפרק למפרק

 החברה ולפרסם את ההחלטות האמורות ברשומות.

 אורי רוזן, עו״ד, מפרק

 טורונטו הנפקות בע״מ

 (ח״פ 9-6ו3672-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום ו3 בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב

 שטיינמץ, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יעקב שטיינמץ, עו״ד, מפרק

 פרטים השקעות בע״מ

 (ח״פ 959-4ו26-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.2005ו.20, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורי ברנשטיין, מרח׳

 נחמני 4ו, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

1921 

 עדשי חברה להשקעות וניירות ערך(2000) בע״מ

 (ח״פ 288343-0-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30 במרס 2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה

 זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 6.00ו, אצל המפרק, רח׳ נווה

 עובד ו4, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דני שפירא, מפרק

 קומ קונטרול תעשיות בע״מ

 (ח״פ ו-8ו2770-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4 בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דן אבנון בעל,

 ת״ז 057952392, מרח׳ הירקון 3וו, תל אביב, למפרק החברה.
 דן אבנון, עו״ד, מפרק

 גמול החזקות בי.טי(999ו) בע״מ

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 0ו בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עירית אבירם,

 מרח׳ דרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 עירית אבירם, עו״ד, מפרקת

 י. ניצני שרותי ניהול וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 274340-2-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29 בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עדי לוי,

 מרח׳ המנופים 8, ת״ד וו24ו, הרצליה פיתוח 46733, למפרקת

 ילקוט הפרסומים 5495, י״ח בשבט התשס״ו, 16.2.2006 החברה.



 א. רוכלי מערכות חינוך בע״מ

 (ח״פ 5-ו25847-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.26, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם רוכלי, מרח׳ הזית

 9, רמת השרון, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אברהם רוכלי

 יושב ראש האסיפה

 אי סי אס פתרונות בינלאומיים בע״מ

 (ח״פ 68633-9ו-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.8, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח טלילה במרגמן, משד׳

 וודג׳ווד 3ו, חיפה, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 טלילה ברגמן, רו״ח, מפרקת

 קלאסיק תעשיות ייצור טקסטיל לרכב (995ו) בע״מ

 (ח״פ 78-7ו208-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9ו בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח צבי מור,

 מרח׳ הנאמנים 2ו, חיפה 33264, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 צבי מור, רו״ח, מפרק

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

 אורי ברנשטיין, עו״ד, מפרק

 פרטים לשיווק (998ו) בע״מ

 (ח״פ 94-3ו266-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.2005ו.20, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אורי ברנשטיין, מרח׳

 נחמני 4ו, תל אביב, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 אורי ברנשטיין, עו״ד, מפרק

 נכסי משפחת סמט בע״מ

 (ח״פ 075762-8-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 30 בינואר 2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה

 טיסונה, מרח׳ ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 שלמה טיסונה, עו״ד, מפרק

 גיל כריכיה בע״מ

 (ח״פ ו-ו7ו092-ו5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ו32(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2006.ו.26, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל רובין, מרח׳ דלרנה 28,

 תל אביב, למפרקת החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את

 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך ו2 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 רחל רובין

 יושבת ראש האסיפה
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