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 ילקוט הפרסומים
 ב״ו בניסן התשס״ו 5520 24 באפריל 2006

 עמוד

 מינוי נשיא בית הדין למשמעת לפי חוק המשטרה (דין

 משמעתי, קבילות שוטרים והוראות שונות) 2597

 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית הדין לעבודה 2597

 הודעה בדבר קביעת טפסים לענין סעיף 18א לחוק ולענין

 ביצוע השקעות במפעל מוטב לפי חוק לעידוד

 השקעות הון 2597

 תיקון טעות בהכרזה על אזורים נגועים במחלת

 הניוקםל 2598

 הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 2598

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 2598

 הודעות מאת הציבור 2605

 עמוד

 הודעה על מינוי חבר לוועד הפועל של מכון התקנים... 2596

 מינוי ממונה למועצה הדתית ראש העין 2596

 מינוי ממונים על הגביה ופקידי גביה 2596

 הודעה על מינוי מנהל כללי למועצה להשכלה

 גבוהה 2596

 הודעה על מינוי לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות 2596

 הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לענין גמלת

 ניידות 2597

 הסמכת קצינים מוסמכים לפי חוק הרשויות המקומיות

 (הסדרת השמירה) 2597



 מינוי פקידת גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1, אני

 ממנה את סגנית גזבר עיריית ראשון לציון (להלן - העיריה)

 לתפקיד פקידת גביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת

 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

 יעדי התקציב), התשנ״ג-21992 וגביית תשלומי חובה המגיעים

 לעיריה.

 כ״ו באדר התשס״ו(26 במרס 2006)

 (חמ 3-18)

 אהוד אולמרט

 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי פקידת גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1,
 אני ממנה את מנהלת מחלקת הגביה בעיריית רמת גן (להלן
- העיריה) לפקידת גביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת
 מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
, וגביית תשלומי חובה המגיעים  יעדי התקציב), התשנ״ג-21992

 לעיריה.

 כ״ו באדר התשס״ו(26 במרס 2006)

 (חמ 3-18)

 אהוד אולמרט

 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך ב׳, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 הודעה על מינוי מנהל כללי למועצה
 להשכלה גבוהה

 לפי תקנות המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת

 עובדים ומינוייהם), התשל״ו-1975

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1(2) לתקנות
 המועצה להשכלה גבוהה (תיאומים בענין קבלת עובדים
, מיניתי את סטיבן סתיו, ת״ז  ומינוייהם), התשל״ו-11975

 069712776, למנהל הכללי של המועצה להשכלה גבוהה.

 כ״ט באדר התשס״ו(29 במרס 2006)

 (חמ 3-770)

 מאיר שטרית

 שר החינוך התרבות והספורט

 1 ק״ת התשל״ו, עמי 360; התשמ״ד, עמי 2025.

 הודעה על מינוי לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

 לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 24 לחוק טיפול
, מיניתי לחברים בוועדות  בחולי נפש, התשנ״א-11991
 פסיכיאטריות מחוזיות, שמתוכם ייקבעו מותבי הוועדות, את

 האנשים כמפורט להלן:

 1 ס״ח התשנ״א, עמי 58; התשנ״ה, עמי 319.

24.4.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו

 הודעה על מינוי חבר לוועד הפועל של מכון התקנים

 לפי חוק התקנים, התשי״ג-1953

 מודיעים בזה, כי על פי סעיף 4(ב)(3) לחוק התקנים,
, מינתה הממשלה את עודי שינטל לנציג  התשי״ג-11953

 הממשלה בוועד הפועל של מכון התקנים הישראלי.

 תוקף המינוי לשלוש שנים ובלבד שהוא ישמש כעובד
 משרד התעשיה המסחר והתעסוקה.

 כ״ט באדר התשס״ו (29 במרס 2006)

 (חמ 3-1743)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30.

 מינוי ממונה למועצה הדתית ראש העין

 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל״א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת
, אני ממנה את רפאל  היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-11971
 מי-רז, ת״ז 052770237, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על

 המועצה הדתית ראש העין.

 י״א בניסן התשס״ו (9 באפריל 2006)
 (חמ 3-140)

 אהוד אולמרט

 ממלא מקום ראש הממשלה
 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשס״ד, עמי 143.

 מינוי ממונה על הגביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1, אני
 ממנה את מנהל הכספים והמינהל בחברת מיתב - מים, תיעול
 וביוב בע״מ (להלן - החברה) לתפקיד ממונה על הגביה, וזאת
 לענין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-
 22001, של תשלומים המגיעים לחברה בעד השירותים שהיא

 מספקת.

 הי בניסן התשס״ו (3 באפריל 2006)
 (חמ 3-18)

 אהוד אולמרט

 שר האוצר
 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 454.

 מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1, אני
 ממנה את גזבר עיריית הוד השרון (להלן - העיריה) לתפקיד
 הממונה על הגביה ואת מנהל מחלקת הגביה בעיריה לתפקיד
 פקיד גביה, לענין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
 ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),

 התשנ״ג-21992 וגביית תשלומי חובה המגיעים לעיריה.

 כ״ו באדר התשס״ו (26 במרס 2006)

 (חמ 3-18)

 אהוד אולמרט

 שר האוצר

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.
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 את מפקדי המפקדות הכפריות במשמר הגבול לקצינים

 מוסמכים לענין החוק, כל מפקד בתחום היחידה שבאחריותו.

 כ״ט באדר התשס״ו (29 במרס 2006)

 (חמ 3-146)

 משה קראדי, רב־ניצב

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 מינוי נשיא בית הדין למשמעת

 לפי חוק המשטרה (דין משמעתי, קבילות שוטרים והוראות

 שונות), התשס״ו-2006

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק המשטרה (דין משמעתי,

, אני ממנה את  קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס״ו-12006

 תת ניצב שולמית קדם, עורכת דין, לנשיאת בית הדין למשמעת

 שמושבו במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים.

 כ״ט באדר התשס״ו (29 במרס 2006)

 (חמ 3-3600)

 משה קראדי, רב־ניצב

 המפקח הכללי של משטרת ישראל

 1 ס״ח התשס״ו, עמי 130.

 הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה

 לפי צו בית הדין לעבודה (הגדלת סכום התובענות שבסמכות

 הרשם), התשמ״ח-1988

 בהתאם להוראות סעיף 2(ג) לצו בית הדין לעבודה

,  (הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם), התשמ״ח-11988

 אני מודיע כי החל מיום גי בניסן התשס״ו (1 באפריל 2006),

 הסכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה

 הוגדל ל־36,400 שקלים חדשים.

 וי בניסן התשס״ו (4 באפריל 2006)

 (חמ 3-730)

 בעז אוקון

 נשיא בית משפט מחוזי

 מנהל בתי המשפט

 1 ק״ת התשמ״ח, עמי 590; י״פ התשס״א, עמי 2636.

 הודעה בדבר קביעת טפסים לענין סעיף 8וא לחוק

 ולענין ביצוע השקעות במפעל מוטב

 לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-1959

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 81א לחוק לעידוד השקעות הון,

 התשי״ט-11959 (להלן - החוק), אני מודיע כי דוח המפרט את

 ביצוע ההשקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי, כהגדרת

 מונחים אלה בחוק, יוגש על גבי טופס 900, והודעה בדבר קיום

 הוראת סעיף 18א לחוק, תוגש על גבי טופס 901.

 הי בניסן התשס״ו (3 באפריל 2006)

 (חמ 3-506)

 גיקי מצא

 מנהל רשות המסים בישראל

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 293; התשס״ה, עמי 397.

 במחוזות תל אביב והמרכז:

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה

 ההסתדרות הרפואית:

 ד״ר צבי שטיין, ת״ז 011035862

 במחוזות חיפה והצפון:

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה

 ההסתדרות הרפואית:

 ד״ר צבי שטיין, ת״ז 011035862

 ד״ר הרמן פרקש, ת״ז 309200772

 במחוז ירושלים:

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 ד״ר צבי שטיין, ת״ז 011035862

 ברשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

 ד״ר אלכסנדר טייטלבאום, ת״ז 304449259

 במחוז דרום:

 ברשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה
 ההסתדרות הרפואית:

 ד״ר צבי שטיין, ת״ז 011035862

 ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2 תתוקן

 לפי זה.

 כ״ז באדר התשס״ו (27 במרס 2006)

 (חמ 3-230)

 יעקב אדרי

 שר הבריאות

 2 י״פ התשנ״א, עמי 3612; התשס״ה, עמי 3060.

 הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לענין
 גמלת ניידות

 אני מודיע כי בהתאם לסעיף 28 של ההסכם בין ממשלת
 ישראל לבין המוסד לביטוח לאומי מיום ט״ו בסיון התשל״ז
 (1 ביוני 1977)1, הוספתי לרשימת חברי הוועדות הרפואיות
 בוועדה המחוזית, ירושלים, את ד״ר מיכאל גלייזר, ת״ז

 307327262, רופא מומחה בנוירולוגיה.

 ההודעה על מינוי ועדות רפואיות לענין גמלת ניידות2

 תתוקן לפי זה.

 כ״ז באדר התשס״ו (27 במרס 2006)

 (חמ 3-1505)

 יעקב אדרי

 שר הבריאות

 1 י״פ התשל״ז, עמי 1813; התשס״ג, עמי 1106.

 2 י״פ התש״ן, עמי 2286; התשס״ו, עמי 1240.

 הסמכת קצינים מוסמכים

 לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה),
 התשכ״א-1961

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א) לחוק הרשויות המקומיות
 (הסדרת השמירה), התשכ״א-11961 (להלן - החוק), אני מסמיך

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 169; התשס״ב, עמי 90.

2597 24.4.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מבוא חמה — גוש

 200000, ח״ח 27, 28, 31, 60, 62.

 עיקרי הוראות התכנית: א) עריכת תכנית כוללת לקיבוץ

 מבוא חמה הכוללת שכונה הרחבה; ב) תכנון הרחבת מגורים

 חדשה בת 116 יחידות דיור; ג) הקמה ופיתוח של אזור תיירות/

 אירוח כפרי; ד) הרחבת שטח לתעשיה ומבני משק; ה) הסטת

 תוואי כביש 982 ומתן הקלה בקו הבנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 25.3.2005 בילקוט הפרסומים 5397, התשס״ה, עמי 2686.

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

 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 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/10748״, שינוי לתכנית ג/6665.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סואעד(חמרה) — גוש

 10348, ח״ח 3; גוש 10349, חלקה 6 במלואה, ח״ח 1, 5, 9; גוש

 10350, חלקה 9 במלואה, ח״ח 7, 8, 10, 12.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרה סטטוטורית של יישוב

 חדש כפתרון לפזורות במרחב הסמוך לנחל ציפורי ובהמשך

 להחלטת הממשלה להכיר ביישוב; ב) שינוי ייעוד קרקע שטח

 יישוב כפרי לפי תיקון 25 לתמ״מ 2 למגורים, למבני ציבור,

 לנופש ותיירות, למבני משק, לשצ״פ, לשפ״פ, לבית עלמין,

 ולמיתקן הנדסי ודרכים; שינוי ייעוד ממגורים (בתכנית

 ג/6665) לבית עלמין ושצ״פ; ג) קביעת התכליות המותרות לכל

 ייעוד קרקע; ד) התוויית דרכים ותשתיות; ה) קביעת הוראות

 המסדירות בניה באזורים השונים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 7.1.2005 בילקוט הפרסומים 5369, התשס״ה, עמי 1713.

 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 יזרעאלים, עפולה 18120, טלי 6520038—04, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 ג/14149״, שינוי לתכניות ג/2800, ג/4889, ג/9106, ג/7562,

 ג/13586.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השופט — גוש

 12341, ח״ח 2—4; גוש 12342, ח״ח 2, 3, 5, 11; גוש 12345,

 ח״ח 5, 6.

24.4.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו

 תיקון טעות בהכרזה על אזורים נגועים במחלת
 הניוקסל

 לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים
, אני מתקן את ההכרזה על אזורים  [נוסח חדש], התשמ״ה-11985
 נגועים במחלת הניוקסל2 (להלן - ההכרזה), הואיל ומושב נטועה

 נכלל בטעות באזורים הנגועים במחלת הניוקסל, כדלקמן:

 בהכרזה, המילים ״מושב נטועה״ - יימחקו.

 י״ג בניסן התשס״ו (11 באפריל 2006)

 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ

 מנהל השירותים הווטרינריים
 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 1621.

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

 לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
 התשכ״ט-1969

 אני מודיעה כי לוחות הזכויות לגושי רישום מסי 5605,
 5613 רמלה (קודם חלק מגושי שומה 4430, 4431) הוצגו ביום
 כ״ז באדר התשס״ו (27 במרס 2006) לעיון למשך שלושים יום
 בלשכת פקידת הסדר המקרקעין, אזור הסדר תל אביב והמרכז,
 שדי שאול המלך 41, בית הדר-דפנה, תל אביב, בלשכת הממונה

 על מחוז המרכז, ובמחלקת נכסים בעיריית רמלה.

 כ״ז באדר התשס״ו (27 במרס 2006)

 איה מישר

 פקידת הסדר המקרקעין

 אזור הסדר תל אביב והמרכז

 הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

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

 התשכ״ט-1969

 אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מסי 16899 -
 איכסאל נפת יזרעאל, הוצג ביום אי בניסן התשס״ו (30 במרס
 2006) למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין,
 אזור הסדר יזרעאל, בבנין לב העסקים, רחי המלאכה 16, נצרת
 עילית, במועצה מקומית איכסאל, ובמינהל נפת יזרעאל, בית

 הממשלה, נצרת עילית.

 אי בניסן התשס״ו (30 במרס 2006)

 חיים לרדו

 פקיד הסדר המקרקעין

 אזור הסדר יזרעאל

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

ז הצפון  מחו

 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/13032״, שינוי לתכנית ג/7940.
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 המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5,

 נצרת עילית 17000, טלי 6468585—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 מבוא העמקים

 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/11085״, שינוי לתכניות ג/9305, ג/8170, ג/6539, ג/297,

 ג/1254, ג/12061, ג/12218.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית — גוש

 11093, ח״ח 80, 83, 96, 97, 114.

 עיקרי הוראות התכנית: מתן לגיטימציה לדרך והסדרת

 ייעודים בסמוך לה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 22.7.2005 בילקוט הפרסומים 5419, התשס״ה, עמי 3545.

 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 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 מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מסי ג/12464״, שינוי לתכנית ג/9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע — גוש 16873,

 ח״ח 2, 5, 10, 53.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הסטה והסדרת דרך מסי 43 לפי

 חלוקה מאושרת; ב) שינוי ייעודים ממגורים לדרך ומדרך

 למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 23.11.2001 ובילקוט הפרסומים 5038, התשס״ב, עמי 713.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ג/12883״, שינוי לתכניות ג/בת/245,

 1/מע/מק/21/245.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יקנעם עילית —

 גוש 11098, חלקות 36, 37 במלואן, ח״ח 21—24, 31—35, 38,

.82 ,47—45 

 עיקרי הוראות התכנית: התאמת הוראות לתכניות

 ג/בת/245, 1/מע/מק/10/245, 1/מע/מק/21/245 לצורכי

 בינוי לתעשיה בת זמננו כדלהלן: א) קביעת מספר קומות

 מתאים לבניני תעשיה בת זמננו במסגרת הגובה הכולל

 במטרים, המאושר בתכניות הקודמות למגרש 106;

 ב) שינוי ייעודי קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי

 פתוח במגרש 108 והתרת שימושו לבניית רמפות, מיתקני

 חניה ושטחי שירות, תוך פיתוח פני השטח לשימושים

 עיקרי הוראות התכנית: א) התוויית דרך גישה ראשית

 ברוחב של 16 מ׳ לאזור תעשיה; ב) תוספת מגרש לתעשיה תוך

 ביטול שטח תואם (בחלקה 2 בגוש 12341) והגדרתו כחקלאי;

 ג) ביטול שטחי תנועה וחניה וקביעת אזור חניה המותאם

 לצרכים, ללא שינוי בזכויות הבניה הקיימות בתכניות ג/9106,

 ג/2800.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 26.8.2005 בילקוט הפרסומים 5442, התשס״ה, עמי 4357.

 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 יזרעאלים, עפולה 18120, טלי 6520038—04, וכל מעוניין

 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 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

 מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15312״, שינוי לתכנית ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17392, ח״ח 39, 40, 42, 67.

 עיקרי הוראות התכנית: הצרת דרך מסי 34 שהוצעה

 בתכנית ג/8588 מעל לבנין קיים לפי היתר; ב) שינוי ייעוד

 מדרך למגורים אי; ג) שינוי קווי בנין לבנין קיים.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15318״, שינוי לתכניות ג/8588,

 ג/11952.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא — גוש

 17392, ח״ח 6, 69; גוש 17398, ח״ח 26, 27, 31, 32, 36, 52.

 עיקרי הוראות התכנית: א הסדרת מערכת דרכים בשל

 בניה קיימת; ב) הצרת דרכים, ביטול חלקי של דרכים

 והתוויית דרך להולכי רגל; ג) קביעת הסדרי תנועה;

 ד) שינוי ייעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת; ה) שינוי

 ייעוד ממגורים לדרך ודרך משולבת.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי גנ/15378״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון — גוש

 10474, ח״ח 15.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בהוראות וזכויות בניה;

 ב) שינוי בקווי בנין; ג) העלאת מספר קומות מ־2 קומות

 ל־3 קומות לבנין; ד) העלאת אחוזי בניה; ה) הגדלת מספר

 יחידות דיור מ־2 יח״ד ל־3 יח״ד; ו) קביעת הסדרי תנועה

 ומקומות חניה כנדרש בתקנון.

 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, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511, טלי

 6508555—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית גין — גוש 19501,

 ח״ח 5, 27, 41.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת אחוזי בניה מ־60%
 ל־114%; ב) הגדלת מספר קומות מ־2 קומות ל־3 קומות;
 ג) הגדלת כיסוי קרקע מ־30% ל־38%; ד) הקטנת קווי בנין: ביחס
 למגרש 157: קו בנין צדי(מזרחי) מ־3 מי ל־2 מי, קו בנין קדמי
 (דרומי) מ־3 מי ל־2 מי; ביחס למגרש 156: קו בנין צדי (מזרחי)

 מ־3 מי ל־1.5 מי, קו בנין אחורי(צפוני) מ־3 מי ל־15 מי.

 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 מעלה נפתלי, רחי האורנים 1,

 מעלות—תרשיחא, טלי 9978030—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 משגב

 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 משגב מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי ג/14061״,

 שינוי לתכניות ג/9069, ג/3805, ג/9228.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שגב (עצמון) — גוש

 19790, ח״ח 74,72; גוש 19810, ח״ח 25; גוש 19813, חלקות 106 —

,172 ,168 ,166 ,164 ,162 ,136 ,130—125 ,123 ,122 ,120 ,119 ,115 

239 ,237 ,236 ,234 ,227 ,224 ,223 ,218 ,215 ,213 ,211 ,183 ,181 

 במלואן, ח״ח 83, 84, 94—96, 179, 185, 187, 189, 191, 197, 199,

 201, 203, 205, 207, 209, 219, 221, 232, 238; גוש 19814, ח״ח 3,

.10 ,8 

 עיקרי הוראות התכנית: א) הרחבת היישוב עצמון ותוספת

 של 171 מגרשים לבניה; ב) הסדרת זכויות הבניה של תושבי

 שגב הישנה.

 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 משגב, ד״נ משגב, טלי 9990102—04.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 פתוחים ללא גידור ופיתוחם לשימוש לכלל הציבור;

 ג) מתן אפשרות לבניית קומות החניון ושטחי השירות

 במגרש 106 והרמפות ושטחי השירות במגרש 108 בקווי

 בנין 0.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 3.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5427, התשס״ה, עמי 3845.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי ג/14136״, שינוי לתכנית ג/7215.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עילוט — גוש 17483,

 ח״ח 5, 17.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בתוואי דרך

 ושינוי הוראות וזכויות בניה; ב) שינוי בתוואי דרך;

 ג) שינוי בקווי בנין; ד) קביעת הוראות וזכויות בניה;

 ה) שינוי ייעוד משצ״פ לדרך ומדרך ומגורים מסחרי מעורב;

 ו) ביטול חלק מדרך למגורים אי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 2.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5442, התשס״ה, עמי 4359.

 (4) ״תכנית מפורטת מסי ג/14860״, שינוי לתכניות ג/6429,

 ג/9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע — גוש 16881,

 חלקה 32 במלואה, ח״ח 25, 29—31, 33, 37, 38, 40, 43—45.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בקווי בנין; ב) שינוי ייעוד

 משצ״פ לדרך גישה ומגורים אי; ג) שינוי ייעוד ממגורים

 אי ושצ״פ לחניה ציבורית; ד) שינוי ממגורים לשצ״פ

 ולהרחבת דרך גישה; ה) ביטול דרך גישה למגורים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו, עמי 234.

 (5) ״תכנית מפורטת מסי ג/14863״, שינוי לתכנית ג/8156.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי — גוש

 12049, חלקות 27—29 במלואן, ח״ח 24.

 עיקרי הוראות התכנית: הסדרת ייעודי קרקע לפי תצ״ר

 ולפי היתר והפיכת חלק מדרך להולכי רגל לדרך גישה

 על ידי: איחוד וחלוקה, שינוי ייעוד מדרך הולכי רגל

 למגורים, שינוי ייעוד ממבני ציבור לדרך להולכי רגל,

 שינוי ייעוד מדרך הולכי רגל לדרך גישה, שינוי ייעוד

 מדרך הולכי רגל למבני ציבור, שינוי קו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 28.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5442, התשס״ה, עמי 4359.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, דרך 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 בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 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 מעלה נפתלי מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גנ/15296״,

 שינוי לתכנית ג/5446.

24.4.2006 ,  2600 ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים, רחי

 זיבוטינסקי — חלקי גוש 39557.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיקון לתכנית שיכונים

 ציבוריים כללית של אופקים; ב) שינוי מגבלות מאזור

 מגורים אי לקוטגי; ג) קביעת מגבלות בניה; ד) דרך

 ציבורית.

 (4) ״תכנית מפורטת מסי 63/102/03/23״, שינוי לתכנית

 24/102/03/23, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם

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

 בעיתונים ביום 1.4.1983 ובילקוט הפרסומים 2908,

 התשמ״ג, עמי 1446.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים, אזור תעשיה

 (מפעל יהלומי ברונר) — חלקי גוש 39557; מגרש 16א

 בהתאם לתכנית 24/102/03/23.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין אחורי מ־5 מי לקו

 בנין 0 מי והגדלת אחוזי בניה ל־100%.

 (5) ״תכנית מפורטת מסי 69/102/03/23״, שינוי לתכנית

 102/03/23, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89

 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2196, התשל״ו, עמי 2172.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שיכון ציבורי אופקים

 — גוש 39556, חלקה 88 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים אי

 לאזור מגורים אי ומסחר.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, במשרדי הועדה

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

 84100, טלי 6263791—08, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אופקים, שדי הרצל 1, אופקים 80300, טלי 9928542—08,

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אשדוד

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 64/104/03/3״, שינוי לתכנית 14/104/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רובע די,

 רחי זלמן ארן 4א — גוש 2189, חלקות 50, 70 במלואן, ח״ח 66.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת מבנה למגורים לפי

 הפירוט הזה: א) שינוי ייעוד הקרקע משטח לבניני ציבור

 לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת שטחי הבניה המרביים

 במגרש ל־8,436 מ״ר, שמתוכם 4,590 מ״ר שטחים עיקריים

 ו־3,846 מ״ר שטחי שירות; ג) קביעת קווי בנין מרביים במגרש,

 גובה הבנין ומספר קומות; ד) קביעת תנאים למתן היתרי בניה;

 ה) קביעת הוראות והנחיות בדבר חומרי גמר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 16.9.2005 בילקוט הפרסומים 5452, התשס״ו, עמי 237.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

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

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 אשדוד, רחי הבנים 12, אשדוד 77100, טלי 8545304—08, וכל

 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי משגב

 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/12575״, שינוי לתכניות ג/במ/127 וג/5357.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צורית — גוש 19034,

 ח״ח 8; גוש 19042, ח״ח 81, 82, 85.

 עיקרי הוראות התכנית: הקצאת שטחים ומתן הוראות

 לשינוי ייעוד לאזור מגורים מיוחד, שצ״פ, דרכים, ושטח צמחיה

 טבעית לשימור.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.2.2005 בילקוט הפרסומים 5379, התשס״ה, עמי 2031.

 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 משגב, ד״נ משגב, טלי 9990102—04, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 טי באדר התשס״ו (9 במרס 2006)

 הרצל גדז

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הצפון

ז הדרום  מחו

 מרחב תכנון מקומי אופקים

 הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדות תכניות
 מפורטות

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדות

 תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 56/102/03/23״, שינוי לתכנית
 102/03/23, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט

 הפרסומים 2738, התשמ״א, עמי 2604.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים, רחי
 זיבוטינסקי — גוש 39557, חלקה 121 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מגורים מקומה אחת
 למגורים ל־2 קומות.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 57/102/03/23״, שינוי לתכנית
 102/03/23, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בעיתונים
 ביום 15.3.1982 ובילקוט הפרסומים 2795, התשמ״ב, עמי

.1361 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים, שכי שרת,

 רחי גיבורי ישראל — גוש 39554.

 עיקרי הוראות התכנית: א) תיקון לתכנית שיכונים
 ציבוריים כללית של אופקים; ב) שינוי מגבלות מאזור
 מגורים אי לקוטגי; ג) קביעת מגבלות בניה; ד) מעברים

 להולכי רגל; ה) דרך ציבורית.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי 60/102/03/23״, שינוי לתכנית /102

 03/23, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק

 התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בעיתונים ביום

 15.3.1982 ובילקוט הפרסומים 2795, התשמ״ב, עמי 1361.

2601 24.4.2006 ,  ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו



 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 147/102/02/5״, שינוי לתכניות

 5/מק/2012, 81/102/02/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נאות

 לון, רחי דן פטנקין 1 — גוש 38360, חלקה 36 במלואה,

 ח״ח 42, 43.

־  עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת היקפי בניה מרביים מ

 65% ו־30 מ״ר לחניה בלבד, ל־82.74% מתוכם 40% שטח

 עיקרי ו־28.74% שטח שירות; ב) קביעת קווי בנין שונים;

 ג) קביעת תנאים למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 19.6.2005 ובילקוט הפרסומים 5427, התשס״ה, עמי 3849.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 37/206/03/5״, שינוי לתכנית

 5/במ/75.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי

 נווה מנחם, פינת הרחובות החשמונאים ואבשלום פיינברג

 — גוש 38176, ח״ח 86; גוש 38177, ח״ח 62; גוש 38385,

 ח״ח 7; גוש 38386, חלקה 1 במלואה, ח״ח 6.

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטחי הבניה המרביים

 70 מ״ר עיקרי ו־1,878 מ״ר שירות; ב) קביעת האפשרות

 לסגירת מרפסת בדירת גג במתחם מגורים גי קיים ברחי

 שרה ואהרון אהרונסון 12/9, באר שבע; ג) קביעת תנאים

 למתן היתר בניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 4.8.2005 ובילקוט הפרסומים 5419, התשס״ה, עמי 3549.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

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

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

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

 וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 57/102/03/25״, שינוי לתכנית 41/102/03/25, ושהודעה על

 דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים ביום 18.2.1994 ובילקוט

 הפרסומים 4215, התשנ״ד, עמי 3466.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, רחי צאלה

 פינת שדי הנשיא — גוש 39507, חלקות 29, 30, 57—59 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד משביל מוטורי

 לאזור מגורים גי ולשטח ציבורי פתוח; ב) קביעת הנחיות בניה

 בהתאם לתקנות החדשות.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

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

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה דימונה, שדי הנשיא 1, דימונה 86000, טלי 6563182—08,

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 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 אשקלון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 15/131/03/4״,

 שינוי לתכנית 5/131/03/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, גבעת ציון
 — גוש 1657, ח״ח 75, 104.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת מיתקנים הנדסיים על
 ידי שינויים בייעודי הקרקע כדלקמן: א) שינוי ייעוד משטח
 לתכנון בעתיד למיתקן הנדסי, לדרך ולשצ״פ; ב) קביעת זכויות
 ומגבלות הבניה למגרש המיועד למיתקנים הנדסיים; ג) קביעת

 תנאים למתן 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 הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,
 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, אשקלון,

 טלי 6792355—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 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 הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה באר שבע מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 151/102/02/5״, שינוי לתכנית 117/102/02/5.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכי נאות
 לון, רחי אברהם אבן שושן 28 — גוש 38400 (בהסדר).

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת היקפי הבניה המרביים
 של שטח עיקרי; ב) קביעת קווי בנין שונים; ג) קביעת תנאים

 למתן היתר 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 באר שבע, רחי מנחם בגין 2,

 באר שבע, טלי 6463807—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

24.4.2006 ,  2602 ילקוט הפרסומים 5520, כ״ו בניסן התשס״ו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה — גוש

.39510 

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח לבית ספר מקיף ושטח

 ציבורי פתוח; גבולות התכנית: מצפון — מרכז קליטה

 ומגרשים לבניה פרטית, מדרום — כביש מסי 1, ממזרח

 — מגרשים לבניה פרטית, ממערב — מרכז קליטה.

 (7) ״תכנית מסי 3/112/03/25״, שינוי לתכנית 112/03/25,

 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק

 התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בעיתונים ביום

 7.3.1984 ובילקוט הפרסומים 3027, התשמ״ד, עמי 1543.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה; גבולות

 התכנית: מצפון — בית החולים, מדרום — שכונה לדוגמה,

 ממזרח — שכונת פינטו, ממערב — שטח מסחרי לתכנון.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי אחוזי בניה באזור

 מגורים אי (קומה אחת) מ־50% בניה בבנינים מסי 24—26

 ובשאר הבנינים מ־50% ל־84% בניה.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רחי התקוה 4,

 באר שבע 39848, טלי 6263795—08, ובמשרדי הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה דימונה, שדי הנשיא 1, דימונה 86000, טלי

 6563182 — 08, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי ירוחם

 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 ירוחם מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 62/101/03/26״,

 שינוי לתכנית 26/במ/1/79.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, שכי צפונית;

 נ״צ מרכזי: 193.750/544.900 — גוש 39532 — ארעי; גוש 39073,

 ח״ח 2; גוש 39799, ח״ח 4, 6.

 עיקרי הוראות התכנית: קביעת הנחיות ומגבלות בניה

 להקמת תחנות טרנספורמציה של ח״ח וחדרי רק״ח של בזק

 בשטח ציבורי פתוח וביטול סעיפים 9.8 ו־14.2 להוראות תכנית

 26/במ/1/79 בדבר הקמת מקלטים ציבוריים, וקביעת הנחיות

 לביצוע רשת אספקת חשמל תת־קרקעית במקום רשת אספקת

 חשמל עילית.

 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 ירוחם, רחי צבי בורנשטיין 1, ירוחם

 80550, טלי 6598270—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי דימונה

 הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדות
 תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בדבר ביטול הודעות על הפקדת

 תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי 33/102/03/25״, שינוי לתכנית 102/03/25,
 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2692,

 התשמ״א, עמי 1093.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה — גוש

.39511 

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד ממרכז קליטה לשטח

 מגורים בקומה אחת בשיפוץ עצמי.

 (2) ״תכנית מסי 1/103/03/25״, שינוי לתכנית 103/03/25,
 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 1886,

 התשל״ג, עמי 801.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה.

 עיקרי הוראות התכנית: ייעוד שטח למרכז קליטה

 בדימונה.

 (3) ״תכנית מסי 6/105/03/25״, שינוי לתכנית 105/03/25,
 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק
 התכנון והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בעיתונים ביום

 21.7.1976 בילקוט הפרסומים 2240, התשל״ז, עמי 2251.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה — גוש 39509,

 חלקות 89, 90 במלואן.

 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד מאזור מגורים גי
 לשטח לבנין ציבורי; ב) התוויית שטח פתוח ברוחב של

 10 מי מעל קו מים ראשי.

 (4) ״תכנית מסי 11/105/03/25״, שינוי לתכנית 105/03/25,
 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2443,

 התשל״ח, עמי 1951.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, רחי הדס

 — גוש 39507, חלקה 69.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד משטח מגורים לשטח

 לבניני ציבור.

 (5) ״תכנית מסי 7/107/03/25״, שינוי לתכנית 107/03/25,
 ושהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2385,

 התשל״ח, עמי 393.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שיכון

 לדוגמה — רחי מלכי ישראל — גוש 39518.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעוד מאזור ציבורי לאזור

 מסחרי — קיוסק.

 (6) ״תכנית מסי 109/03/25״, שהודעה על דבר הפקדתה

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

 פורסמה בעיתונים ביום 23.10.1974 ובילקוט הפרסומים

 2056, התשל״ה, עמי 253.
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 39, 40, 41, 48, 49, 50, 56, 57, 64, 65, 67 בתכנית 5/223/02/17;

 4) ביטול מגרשים מסי 82, 83, 85, 88, 89 בתכנית 246/03/17;

 5) ביטול מגרשים מסי 86, 87 בתכנית 1/246/03/17;

 ו) שינוי ייעוד משצ״פ לשטח להסדרת נחל ולשצ״פ המהווה

 חלק מפארק הנחל במגרשים האלה: 1) ביטול מגרש 600

 בתכנית 17/מק/2121; 2) ביטול חלק משצ״פ י״ג בתכנית

 196/03/17; 3) ביטול חלק משצ״פ די והי בתכנית 189/03/17;

 4) ביטול שצ״פ זי בתכנית 377/03/17; 5) ביטול שצ״פ בי בתכנית

 252/03/17; 6) ביטול חלק משצ״פ גי בתכנית 246/03/17;

 ז) שינוי ייעוד משצ״פ למבני ציבור ולשביל הולכי רגל כדלהלן:

 1) חלק ממגרש מסי 600 בתכנית 13/223/02/17; 2) חלק משצ״פ

 גי בתכנית 246/03/17; ח) קביעת הוראות ליישום התכנית;

 ט) קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 29.7.2005 ובילקוט הפרסומים 5438, התשס״ה, עמי 4223.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

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

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 רהט, רהט, טלי 9914874—08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 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 הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר טוביה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי

 58/101/02/8״, שינוי לתכנית 101/02/8.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ינון — גוש 2720,

 ח״ח 25, 26, 31, 92.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת אזור מגורים מיוחד

 למגורים של כ־400 סטודנטים במתכונת פנימיה על ידי:

 א) שינוי ייעוד ממרכז אזורי ושירותים (חלק ממגרש מסי 31)

 לאזור מגורים מיוחד (מגרש מסי 1000) בשטח של 13.41 דונם; ב)

 שינוי ייעוד ממרכז אזורי ושירותים (חלק ממגרש מסי 31) לדרך

 מוצעת (חלק מדרך מסי 3) בשטח של 700 מ״ר; ג) איחוד וחלוקת

 מגרשים בהסכמת בעלים; ד) קביעת שטחי הבניה המרביים

 למגרש מסי 1000 ״אזור מגורים מיוחד״ ל־105%, מתוכם 80%

 המהווים שטחים עיקריים; ה) קביעת התכליות והשימושים; ו)

 קביעת קווי הבנין המרביים במגרש; ז) קביעת התנאים למתן

 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 הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100, טלי 6263795 — 08.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר טוביה, באר טוביה, טלי 8503404—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 ירוחם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 60/101/03/26״, שינוי לתכנית 26/במ/202.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירוחם, רחי נחל צין

 — גוש 39645 (בהסדר), ח״ח 1 ארעית; גוש 39646 (בהסדר),

 ח״ח 1 ארעית; ספר מסי 50, דף מסי 25.

 עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים
 בהסכמת בעלים; ב) יצירת שני מגרשים 2א ו־2ב; ג) שינוי
 ייעוד מגרש 2ב מאזור מגורים בי לשטח לבניני ציבור וקביעת
 זכויות בניה; ד) קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי;

 ה) קביעת קווי בנין מרביים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום

 8.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5442, התשס״ה, עמי 4360.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

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

 טלי 6263791—08, וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 ירוחם, רחי צבי בורנשטיין 1, ירוחם 80550, טלי 6598270—08,

 וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רהט

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

 412/03/17״, שינוי לתכניות 5/223/02/17, 13/223/02/17,

 17/מק/2155, 17/מק/2121, 196/03/17, 189/03/17,

.377/03/17 ,252/03/17 ,1/246/03/17 ,246/03/17 ,2/223/02/17 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט דרום; נ״צ מרכזי:

 587500—176500 — גוש 100226/3, ח״ח 1, 2, 8; גוש 400206,

 ח״ח 1; גוש 100231/11, ח״ח 2, 3; גוש 100231/10, ח״ח 6;

 גוש 100230/2, ח״ח 4, 7, 9; גוש 100231/8, ח״ח 1, 2, 3; גוש

 100226/5, ח״ח 1; גוש 100603, חלקות 82—89, 105 במלואן,

 ח״ח 108, 110; גוש 100226 בהסדר; גוש 100231 בהסדר;

 חלקי גושים 100490—100492 בהכנה; חלקי גושים 100494—

 100498 בהכנה; חלקי גוש 100499 בהכנה; חלקי גושים 100593—

 100595 בהכנה; חלקי גוש 100604 בהכנה; חלקי גוש 100608

 בהכנה; חלקי גוש 100649 בהכנה.

 עיקרי הוראות התכנית: א) יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח

 מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים כלל עירוניים לאורך

 נחל גרר במתחם מסי 1 בדרום רהט, על ידי קביעת ייעודם

 ושימושם של השטחים; ב) קביעת הוראות תכנית מפורטת

 (ייעודי קרקע וזכויות בניה) למבני ציבור, למסחר, למגורים,

 למסחר תיירותי, לקיט נופש וספורט, לשטחים פתוחים, לדרכים,

 לחניה ולייעודים נוספים; ג) קביעת הוראות סביבתיות,

 הוראות נופיות, הוראות בדבר תשתיות והוראות נוספות;

 ד) איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים; ה) שינוי ייעוד

 מאזור מגורים אי לשצ״פ ולשטח להסדרת נחל במגרשים האלה:

 1) שינוי במגרש מסי 55 בתכנית 189/03/17; 2) ביטול מגרשים

 מסי 146, 147, 148 בתכנית 189/03/17; 3) ביטול מגרשים מסי
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 ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

 שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 450/03/7״, שינוי

 לתכנית 7/במ/193.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שגב שלום, שכי 7

 — גוש 39772, חלקה 9 במלואה.

 עיקרי הוראות התכנית: הקמת שטח למיתקן הנדסי

 לפי הפירוט הזה: א) שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לשטח

 למיתקן הנדסי (מגרש מסי 501) ולדרך מוצעת; ב) קביעת

 שטחי הבניה המרביים בשטח למיתקן הנדסי ל־60% המהווים

 שטחים עיקריים; ג) קביעת התכליות והשימושים וקווי הבנין

 במגרשים; ד) קביעת התנאים למתן 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 הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,

 טלי 6263795—08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, שדרות, טלי 6899696—08.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 טי באדר התשס״ו (9 במרס 2006)

 דוד(דודו) כהן

 יושב ראש הועדה המחוזית

 לתכנון ולבניה מחוז הדרום

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 נאוטיק בע״מ

 (ח״פ 3- 51-181208)

 (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 24.5.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳

 בורלא 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דניאל פאיאנס, מפרק

 אנה ניסבוים הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-195553-6)

 (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 25.5.2006, בשעה 10.00, במשרד עו״ד רועי

 פוליאק ושות׳, בית רובינשטיין, רח׳ לינקולן 20, תל אביב, לשם

 מרחב תכנון מקומי באר טוביה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 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 טוביה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי 15/119/03/8״, שינוי לתכניות

.119/03/8 ,1/119/03/8 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר טוביה, אזור

 תעשיה — גוש 301, ח״ח 9, 14, 135; גוש 2476, חלקות 9, 15

 במלואן, ח״ח 38, 39, 42; מגרשים 3, 315.

 עיקרי הוראות התכנית: הוספת שימושים מסחריים

 לשימושי התעשיה הקיימים באזור התעשיה באר טוביה

 לפי הפירוט הזה: א) שינוי ייעוד מאזור תעשיה (מגרשים

 3 ו־315) לאזור משולב תעשיה ומסחר (חלקות 9 ו־15);

 ב) קביעת שטחי הבניה המרביים באזור משולב תעשיה

 ומסחר ל־295%, מתוכם 105% המהווים שטחים עיקריים;

 ג) קביעת התכליות והשימושים והנחיות סביבתיות;

 ד) קביעת שלבי הביצוע; ה) קביעת התנאים למתן היתרי

 בניה וקווי הבנין במגרשים; ו) קביעת קו בנין מדרך ארצית

 מסי 3: 55 מי למבנים ו־35 מי לגידור וחניה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 6/136/03/8״, שינוי לתכנית

.136/03/8 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב נוה מבטח

 — גוש 5008, ח״ח 54; מגרש 49.

 עיקרי הוראות התכנית: הרחבת אזור מגורים ביישוב

 חקלאי כדי לאפשר בניית בית נוסף במגרש 49 לפי

 הפירוט הזה: א) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים;

 ב) שינוי ייעוד מאזור חקלאי (חלק ממגרש מסי 49)

 לאזור מגורים ביישוב חקלאי (חלק ממגרש מסי 49);

 ג) קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים ביישוב

 חקלאי ל־650 מ״ר, מתוכם 450 מ״ר לשטחים עיקריים;

 ד) קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות

 לתשתיות; ה) קביעת התנאים למתן היתרי בניה; ו) קביעת

 שלבי 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 6263795 — 08.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר טוביה, באר טוביה, טלי 8503404—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 שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
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 המאיר לארץ ולדרים בחולות בע״מ

 (ח״פ 51-022037-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30.5.2006, בשעה 15.00, במשרד עו״ד רמי אבלס,

 רח׳ מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 רמי אבלס, עו״ד, מפרק

 רון אייר בע״מ

 (ח״פ 51-305710-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 7.5.2006, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו,
 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 9.00, אצל עו״ד נאוה יורוקסל,
 מושב חרות, הרחבה ב׳, טל׳ 09-7968226, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 נאוה יורוקסל, עו״ד, מפרקת

 אס.אר.אס. (טכנולוגיות) 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-293318-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 7.5.2006, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו,
 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 9.30, אצל עו״ד נאוה יורוקסל,
 מושב חרות, הרחבה ב׳, טל׳ 09-7968226, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 נאוה יורוקסל, עו״ד, מפרקת

 אס.אר.אס. אחזקות(1995) בע״מ

 (ח״פ 51-211141-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 לילה רזניק, מפרקת

 בני יעקב נדל״ן בע״מ

 (ח״פ 51-183709-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות ועל
 כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 322 ו־323 לפקודת

 החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה כללית של

 החברה הנ״ל תתכנס ביום 26.5.2006, בשעה 10.00, במשרדי

 החברה, רח׳ שטמפפר 125, פתח תקוה, בשל כוונת החברה

 לקבל החלטה בדבר פירוק החברה בלא הצהרת כושר פירעון,

 ובדבר מינוי מפרק לחברה.

 אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 26.5.2006,

 בשעה 10.30, במשרדי החברה הנ״ל.

 יחזקאל רוט יצחק רוט

 מ פ ר ק י ם

 ש.נ. - לוגיסטיק אינסטמנט בע״מ

 (ח״פ 51-214082-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 28.5.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח׳

 סוטין 27, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יניב ברסלר, עו״ד, מפרק

 פרופייל מערכי מידע בע״מ

 (ח״פ 51-215967-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 31.5.2006, בשעה 16.00, אצל המפרק, שד׳ חן

 19, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 אילן אלמקייס, עו״ד, מפרק
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 יו.אס.פאט ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-300745-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2006, בשעה 9.00, במשרדי המפרק,

 רח׳ דיסנצ׳יק 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיל פרקש, עו״ד, מפרק

 ליאור טל ייעוץ שיווקי בע״מ

 (ח״פ 4- 51-300748)

 (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 1.6.2006, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח׳

 דיסנצ׳יק 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 גיל פרקש, עו״ד, מפרק

 המפעלים בע״מ

 (ח״פ 51-001018-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2006, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח׳
 קויפמן 4, קומה 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 משה שקל, עו״ד, מפרק

 אלדראן בע״מ

 (ח״פ 51-281366-8)

 (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 4.6.2006, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, דרך
 אבא הלל סילבר 16, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 משה קלו, רו״ח, מפרק

 הנ״ל תתכנס ביום 7.5.2006, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו,

 לפי המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, אצל עו״ד נאוה יורוקסל,

 מושב חרות, הרחבה ב׳, טל׳ 09-7968226, לשם הגשת דוח

 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 נאוה יורוקסל, עו״ד, מפרקת

 תואם יצוא בע״מ

 (ח״פ 51-090914-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 323(ב) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה של נושי החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 30.5.2006, בשעה 17.00, במשרדי עו״ד ליפא מאיר

 ושות׳, רח׳ איתמר בן אב״י 4, תל אביב.

 על סדר היום: דיון בהחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית

 של החברה, שתתכנס ביום 29 במאי 2006, ועל סדר יומה קבלת

 החלטה בדבר פירוק מרצון של החברה, הצגת דוח הדירקטוריון

 על מצב עסקי החברה ומינוי מפרק עסקי החברה, בהתאם

 להוראת סעיף 325(א) לפקודה.

 שי תמר, עו״ד

 בא כוח החברה

 סל נציגויות טקסטיל בע״מ

 (ח״פ 51-191483-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 1.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק חייג הניג, רח׳

 ברוריה 15, 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 הניג, מפרק

 אוברדוז מולטימדיה בע״מ

 (ח״פ 51-279314-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 1.6.2006, בשעה 15.00, במשרדה של עו״ד

 דניאלה יעקובי, רח׳ קויפמן 4, בית שרבט, תל אביב, לשם הגשת

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 עודד אראל
 יושב ראש
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 קליין מולד בע״מ

 (ח״פ 51-155871-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 5.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, יעקב

 מולד, רח׳ יטקובסקי 27/9, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 יעקב מולד, מפרק

 חלקת משנה 613/7 261 277 בגוש 6110 6111 בע״מ

 (ח״פ 51-024882-6)

 (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 5.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רות
 ביאנקה גרייצר, שד׳ העם הצרפתי 62, רמת גן, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 רות ביאנקה גרייצר, מפרקת

 ספי שריד בע״מ

 (ח״פ 51-205127-7)

 (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 6.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, יוסף שריד,

 רח׳ ש״י עגנון 30, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוסף שריד, מפרק

 כייבלקום סולושיינס בע״מ

 (ח״פ 51-160916-6)

 (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 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, משרד

 עו״ד ערן פליסקין, שנער, ויסברגר, מרכז עזריאלי 3, המגדל

 המשולש, קומה 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ערן פליסקין, עו״ד, מפרק

 גרנקו בע״מ

 (ח״פ 51-058246-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, דוד גרנות,

 רח׳ השושנים 9, קרית טבעון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 דוד גרנות, מפרק
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 ע.י.מ. מידיה תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-282214-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה
 הנ״ל תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרדי חברת עורק
 בע״מ, רח׳ אבא הלל 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 רפי רן, מפרק

 ויזיכאד בע״מ

 (ח״פ 51-262125-1)

 (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 5.6.2006, בשעה 10.00, במשרד בא כוח החברה,

 רח׳ דפנה 37, שערי תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יגאל מצלאוי, עו״ד

 בא כוח המפרק

 שיווק בריבוע בע״מ

 (ח״פ 51-135652-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 5.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, דן גרוה, רח׳

 יצהר 1, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דן גרוה, מפרק
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 מ.ג.ע.ב. בע״מ

 (ח״פ 51-258678-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, רו״ח, מפרק

 ד.א.ח. בע״מ

 (ח״פ 51-268239-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, רו״ח, מפרק

 גמודן הערכות בע״מ

 (ח״פ 51-257410-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, אצל המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, רו״ח, מפרק

 טין קופסאות ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-174609-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של בעלי המניות בחברה הנ״ל, אשר נתכנסה ביום 28.2.2006,

 התקבלה החלטה לפרק את החברה.

 אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 7.6.2006,

 בשעה 16.00, במשרד עו״ד טישמן-פריצקי-לוין, רח׳ הארבעה

 10, תל אביב.

 גיפרי הק

 יושב ראש האסיפה

 תמורה פלוס בע״מ

 (ח״פ 51-192467-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 16.00, אצל עו״ד גד שפסלס,

 רח׳ אבן גבירול 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שמואל דייני, מפרק

 אריאל וגור ניהול פרוייקטים בע״מ

 (ח״פ 51-258635-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, רו״ח, מפרק

 ספנת יזמות בע״מ

 (ח״פ 51-304958-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 זאב שטרן, רו״ח, מפרק

 מרקורי גולד בע״מ

 (ח״פ 51-261881-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

 תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרד המפרק, רו״ח זאב

 שטרן, רח׳ הרצליה 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 זאב שטרן, רו״ח, מפרק
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 רח׳ פרישמן 11, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יעקב ברגר, מפרק

 סודאי - כהן סוכנות לביטוח (ו200) בע״מ

 (ח״פ 51-311412-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 30.3.2006, לאחר שכל

 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים

 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 נחום כהן, ת״ז 059218966, מרח׳ אליהו חכים 16, תל אביב,

 למפרק החברה.

 נחום כהן, מפרק

 נעמן מעליות בע״מ

 (ח״פ 51-350750-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 29.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי נעמן, מרח׳ הראשונים

 62, אור יהודה, 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.

 רמי נעמן, מפרק

 מכון לרפואת ריאה ואלרגיה ש.ט. בע״מ

 (ח״פ 51-100108-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר 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 29.3.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון שפיצר, מרח׳

 שפרינצק 3, תל אביב, 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.
 שמעון שפיצר, מפרק

 דאיוז בע״מ

 (ח״פ 51-289983-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 6.6.2006, בשעה 10.00, במשרד עו״ד מיתר,

 לקיוורניק, גבע & לשם ברנדווין, ושות׳, רח׳ אבא הלל סילבר

 16, רמת גן 52506, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אסף הראל, עו״ד, מפרק

 ס.ר.ד. כרמלין רהיטים(1996) בע״מ

 (ח״פ 51-242033-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

 הנ״ל תתכנס ביום 8.6.2006, בשעה 14.00, במשרדי החברה, רח׳

 מרגנית 27, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 ראובן סיטבון, מפרק

 חייאב הובלות בע״מ

 (ח״פ 5- 51-184381)

 (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 8.6.2006, בשעה 17.00, במשרדו של המפרק,

 רו״ח גד וייל, רח׳ המייסדים 11, נתניה, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 גד וייל, רו״ח, מפרק

 יעקב ברגר יעוץ כלכלי ופיננסי בע״מ

 (ח״פ 51-239972-6)

 (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

 2610 ילקוט הפרסומים 5520, ב״ו בניסן התשם״ו, 24.4.2006 תתכנס ביום 8.6.2006, בשעה 12.00, במשרדו של עו״ד יוסף לוי,
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