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 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 או העמותה
 המכונה אגודת ידידי האסיר או גימעית אנצאר אלסגיין
A הרשומה כדין בישראל ומספרה N S A R E L S A G E E N או 
 58-002230-9, או כל אדם אשר יבוא במקומו, או בכל שם אחר
 שיכונה בו ארגון זה, לרבות כל פלגיו וכל סניף, מרכז, ועד,
 קבוצה או סיעה של ארגון זה, הוא התאחדות בלתי מותרת

 כמשמעותה בתקנות.

 זי באלול התשס״ו (31 באוגוסט 2006)
 (חמ 3-1080)

 עמיר פרץ
 שר הביטחון

 1 ע״ר 1945, תוס׳ 2, עמי 855.

 הודעה על אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד:
 הממשלה1, אצלתי ליהודה נסרדישי, ת״ז 043250612, סגן מנהל
 רשות המסים בישראל2, את סמכותי לפי סעיף 16א לפקודת

 מס הכנסה3.

 כ״ז בתמוז התשס״ו (23 ביולי 2006)
 (חמ 3-17)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר

 1 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 3981.

 3 ע״ר 1947, תוס׳ 1, עמי 93.

 מינוי ממונה על הגביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1,
 אני ממנה את סגן המנהל הכללי (גמלאות) של המוסד לביטוח
 לאומי לממונה על הגביה לענין גמלאות המשתלמות על פי
 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-21995, ששולמו

 בטעות או שלא כדין.

 כ״ז בתמוז התשס״ו (23 ביולי 2006)
 (חמ 3-18)

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

 2 ס״ח התשנ״ה, עמי 205.

 הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

 ועל שובו

 לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

 בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני
 מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום גי
 בתשרי התשס״ז (25 בספטמבר 2006) ועל שובו ביום ו׳ בתשרי

 התשס״ז (28 בספטמבר 2006).

 י״ג בתשרי התשס״ז (5 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-1300)

 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה

 1 ס״ח התשכ״ד, עמי 118.

 הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה,
 התשס״א-12001, כי מכוח סמכותה לפי סעיף 31(ד) לחוק-יסוד:
 הממשלה2, העבירה הממשלה את שטח הפעולה שענינו
 הטיפול בפיתוח מבני דת יהודיים ממשרד הבינוי והשיכון

 למשרד ראש הממשלה (לרשות הארצית לשירותי דת).

 הודעה לכנסת נמסרה ביום י״ב בתשרי התשס״ז (4
 באוקטובר 2006).

 כ״ג בתשרי התשס״ז (15 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-3281)

 ישראל מימון
 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 אצילת סמכויות

 לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 71(ב) לחוק שירות המדינה
 (משמעת), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת
 שירות המדינה כמשמעותה בחוק, אני אוצל מסמכותי להתרות

 ולנזוף בעובדים לפי סעיף 31(א) לחוק לבעלי התפקיד האלה:

 (1) מזכירים ראשיים של בתי משפט שלום שהם מנהלי מחוז -
 לגבי כל עובדי בית משפט שביחידתם וביחידות הכפופות

 להם;

 (2) מזכירים ראשיים של בתי משפט שלום - לגבי כל עובדי
 בתי המשפט שביחידתם;

 (3) מזכירים ראשיים של בתי דין לעבודה - לגבי כל עובדי
 בתי הדין שביחידתם.

 כ׳ באלול התשס״ו (13 בספטמבר 2006)
 (חמ 3-67)

 מאיר שטרית
 ממלא מקום שר המשפטים

 1 ס״ח התשכ״ג, עמי 50.
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 הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע
 ושאר פרטיו

 לפי חוק בנק ישראל, התשי״ד-1954

 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 31(א) לחוק בנק
 ישראל, התשי״ד-11954, ולאחר התייעצות עם המועצה
 המייעצת ובאישור שר האוצר, כי שטרות למחזור בעריך 200
 שקלים חדשים יישאו מעתה את חותם חתימותיהם של נגיד
 בנק ישראל, סנטלי פישר ושל יושב ראש המועצה המייעצת

 המכהן, אהרון פוגל, ושנת ההדפסה תהיה התשס״ו-2006.

 דוגמאות שמורות בבנק ישראל.

 י״א בתשרי התשס״ז (3 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-105)

 סטנלי פישר
 נגיד בנק ישראל

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
 המקומית מצפה רמון

 לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965

 בהתאם לסעיף 71(א) לחוק הרשויות המקומיות, (בחירות),
 התשכ״ה-11965, ולסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות
 (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל״ה-21975, נמסרת
 בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

 מצפה רמון:

 א . לקראת הבחירות שקוימו ביום כ״ה בתשרי התשס״ז (17
 באוקטובר 2006) -

 1. אושרו הצעות המועמדים כלהלן:

 1 . דרעי משה

 2 . שושן פלורה

 3 . שיטרית דניאל

 2. המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו

 בתחום הרשות המקומית 2,326

 3. המספר הכולל של הקולות הכשרים 2,269

 4. המספר הכולל של הקולות הפסולים 57

 5. מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד

 מהמועמדים:

 הקולות

 שם המועמד במספרים באחוזים

 דרעי משה 853 37.59

 שושן פלורה 1,145 50.46

 שיטרית דניאל 271 11.94

 6. שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות: שושן פלורה

 כ״ז בתשרי התשס״ז (19 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-2150)

 אליהו יפרח
 מנהל הבחירות

 מועצת הרשות המקומית מצפה רמון

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 248.

 2 ס״ח התשל״ה, עמי 211.

 מינוי ממונה על הגביה

 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(1) לפקודת המסים (גביה)1, אני
 ממנה את חשב משרד התעשיה המסחר והתעסוקה לממונה

 על הגביה, לענין גבייתם של התשלומים האלה:

 (1) תמלוגים, סכומים המגיעים לאוצר המדינה בשל החזרת
 הטבות ועיצומים כספיים, לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח

 בתעשיה, התשמ״ד-21984;

 (2) החזר סכומים ששולמו מתקציב המדינה, הטבות ומענקים,
 כאמור באכרזת גביית המסים (החזר הטבות ומענקים),

 התשמ״ט-31989;

 (3) סכומים המגיעים למדינה בשל החובה להחזיר מענק על פי
 חוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-41959, כאמור באכרזת
 גביית מסים (החזרת מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון),

 התשל״ה-51975.

 י״ב בתשרי התשס״ז (4 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-18)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר

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

 2 ס״ח התשמ״ד, עמי 100.

 3 ק״ת התשמ״ט, עמי 1324.

 4 ס״ח התשי״ט, עמי 234.

 5 ק״ת התשל״ה, עמי 681.

 הודעה על הארכת מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים

 לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי״ח-1958

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק המהנדסים
 והאדריכלים, התשי״ח-11958, הארכתי את מינויו של אברהם
 מונל, ת״ז 068714583, לרשם המהנדסים והאדריכלים2 עד יום

 די בטבת התשס״ט (31 בדצמבר 2008).

 כ״ג בתשרי התשס״ז (15 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-1363)

 אליהו ישי
 שר התעשיה המסחר והתעסוקה

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 108; התשס״ה, עמי 333.

 2 י״פ התשס״ו, עמי 1965.

 מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

 במועצה הארצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב)(2) ו-48א(א) לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם להחלטת ממשלה מסי 481
 מיום כ״ח בשבט התשל״ט (25 בפברואר 1979), אני ממנה את
 מרדכי תמיר, ת״ז 010972081, לממלא מקום נציגי במועצה
 הארצית לתכנון ולבניה, כל עוד הוא עובד משרד החקלאות

 ופיתוח הכפר.

 י״ג בתשרי התשס״ז (5 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-7)

 שלום שמחון
 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשנ״ח, עמי 91.
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 המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום וי באלול
 התשס״ו (30 באוגוסט 2006), בתיק בד״מ 70/06, החליט להטיל
 על עורך דין אבישי לאור, ת״ז 10090785, רישיון מסי 7972,

 השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

 תוקף ההשעיה הזמנית מיום וי באלול התשס״ו (30
 באוגוסט 2006) ועד מתן פסק דין בתיק פלילי 5597/06.

 י״ב באלול התשס״ו (5 בספטמבר 2006)
 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

 לפי פקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-1972

 לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״ב-
 11972, אני מודיע כי מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר

 2006 היה כמפורט להלן:

 (1) המדד על בסיס ממוצע 2002 - 103.8 נקודות;

 (2) המדד על בסיס ממוצע 2000 - 1101.8584 נקודות;

 (3) המדד על בסיס ממוצע 1998 - 117.9533 נקודות;

 (4) המדד על בסיס ממוצע 1987 - 451.4783 נקודות;

 (5) המדד על בסיס ממוצע 1985 - 801.3740 נקודות;

 (6) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 28,395,455.70
 נקודות.

 כ״ד בתשרי התשס״ז (16 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-892)

 שלמה יצחקי
 הסטטיסטיקן הממשלתי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 500; ס״ח התשל״ח,

 עמי 201.

 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצרכי ציבור

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית
 מסי רצ/42/22/1 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה
 פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, התשס״ו, עמי 4445, מוסרת
 בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (להלן -
 הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה
 לצרכי ציבור), 21943, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת
 דרושה לוועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא

 וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

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

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי
 חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-11985, אני מכריז על האזורים
 המפורטים להלן אזורים נגועים, הואיל ומצויה במושב כפר

 שמאי מחלת הניוקסל:

 מושב כפר שמאי, מושב שפר ובכל מקום אחר הנמצא
 ברדיוס של 3 קילומטרים ממושב כפר שמאי.

 בי בחשון התשס״ז (24 באוקטובר 2006)
 (חמ 3-126)

 משה חיימוביץ
 מנהל השירותים הווטרינריים

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 84.

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

 אני מודיעה בזה, בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72
 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית המשפט
 העליון בשבתו ביום כ״א בתמוז התשס״ו (17 ביולי 2006),
 בעל״ע 6299/05, החליט להטיל על עורך דין גבריאל פרץ,
 ת״ז 054850664, רישיון מסי 14890, עונש של השעיה מעיסוק

 במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.

 תוקף ההשעיה מתחילת השעייתו הזמנית ביום ט״ו
 בחשון התשס״ו (17 בנובמבר 2005) עד יום טי בכסלו התשע״א

 (16 בנובמבר 2010).

 י״ט באלול התשס״ו (12 בספטמבר 2006)
 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

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

 הודעה בדבר השעיית חבר

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961
 אני מודיעה בזה, בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית המשפט העליון
 בשבתו ביום וי בניסן התשס״ו (4 באפריל 2006), בעל״ע
 9013/05 וב-9013/05, החליט להטיל על עורך דין יורם יהודה,
 ת״ז 057798639, רישיון מסי 14215, עונש של השעיה מעיסוק

 במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים.

 תוקף ההשעיה מיום זי באלול התשס״ו (31 באוגוסט 2006)
 עד יום לי באב התשע״א (30 באוגוסט 2011).

 י״ח באלול התשס״ו (11 בספטמבר 2006)
 (חמ 3-94)

 זמירה גולדנר
 סגן ראש לשכת עורכי הדין

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

 הודעה בדבר השעיה זמנית

 לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

 אני מודיעה בזה, בהתאם לסעיפים 69(א)(6) ו-72 לחוק
 לשכת עורכי הדין, התשכ״א-11961, כי בית הדין המשמעתי

 1 ס״ח התשכ״א, עמי 178; התש״ם, עמי 110.
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 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מסי ג/569/א
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2880, התשמ״ג, עמי 657, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עירון (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש (לא מוסדר), שטח בנוי צפוף, המתוחם בין קואורדינטות
 אורך 205.500-204.900 לבין קואורדינטות רוחב 712.200-712.100;

 הייעוד: דרכים, שבילים.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ג באב התשס״ו (7 באוגוסט 2006)
 (חמ 3-2)

 מוחמד סובחי ג'בארין
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון
 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מסי ג/569/א
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 2880, התשמ״ג, עמי 657, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עירון (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.

 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 הציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל

 אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 3633, ח״ח 13, 14, 72; גוש 4246, ח״ח 21, 25; גוש 4247,
 ח״ח 22, 23; גוש 5416, ח״ח 6-2.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית ראשון
 לציון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 הי באב התשס״ו (30 ביולי 2006)
 (חמ 3-2)

 מאיר ניצן
 יושב ראש הוועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 הודעה לפי סעיפים 5 ו-7

 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943
 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו־190 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-11965, ובהתאם לתכנית מסי ענ/135
 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
 הפרסומים 3696, התשמ״ט, עמי 4119, מוסרת בזה הוועדה
 המקומית לתכנון ולבניה עירון (להלן - הוועדה), בהתאם
 לסעיפים 5 ו־7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 21943,
 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין
 לצרכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת

 הקרקע האמורה.

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש 12148, ח״ח 7, בשטח של 2,324 מ״ר; הייעוד: שטח
 לבניני ציבור; בשטח של 4,084 מ״ר; הייעוד: דרכים.

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ז באב התשס״ו (10 באוגוסט 2006)
 (חמ 3-2)

 מוחמד סובחי ג'בארין
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון
 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

 2 ע״ר 1943, תוסי 1, עמי 32.
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 גוש חלק מחלקה שטח במ״ר הייעוד

 12130 16 2,016 שטח לבניני ציבור

 22 6,000 שטח לבניני ציבור

 26 1,737 שטח לבניני ציבור

 27 1,680 שטח לבניני ציבור

 12131 10 1,130 שטח לבניני ציבור

 17 1,276 שטח ציבורי פתוח

 20 930 שטח ציבורי פתוח

 21 760 שטח ציבורי פתוח

 22 800 שטח ציבורי פתוח

 46 239 שטח לבניני ציבור

 47 447 שטח לבניני ציבור

 48 225 שטח לבניני ציבור

 העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בכפר עארה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

 י״ט באב התשס״ו (13 באוגוסט 2006)
 (חמ 3-2)

 מוחמד סובחי גיבארין
 יושב ראש הוועדה המקומית

 לתכנון ולבניה עירון

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשב״ה-1965

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה ירושלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/1505ז״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ׳ בית
 וגן, רח׳ הועד הלאומי 11, השטח שבין קואורדינטות אורך
 218.300-217.975 לבין קואורדינטות רוחב 630.525-630.150
 על פי רשת ישראל החדשה; גוש 30216, חלקות 5, 6;

 מגרשים מסי 1 ו־2 לפי תכנית 1505ה.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בנין מאושרים ללא שינוי
 בסך כל זכויות הבניה; ב) קביעת הוראות בינוי ותנאים

 למתן היתר בניה בשטח.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/2909ד״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי ממילא,
 השטח התחום ברחי העמק בדרום, רחי דוד המלך במערב,
 רח׳ שלמה המלך, שטח מנזר וינסנט דה פול, רח׳ יפו בצפון
 וחניון שער יפו במזרח - גוש 30033, חלקות 120, 121, 322,
 426, 468, ח״ח 12-10, 49, 126-122, 203, 204, 323, 360, 361,
 411, 435, 450, 457; גוש 30034, חלקות 40, 44-42, 48-46,
 54- 61, 69-63, 70, 71, 73, 79-76, 89-86, 92, 93, ח״ח 49, 62,

 כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע
 האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לוועדה,
 בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על
 זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף
 ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו,
 בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את
 הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף

 וסעיף.

 כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד
 חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי
 ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם

 המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

 תוספת

 גוש חלק מחלקה שטח במ״ר הייעוד

 12124 32 3,655 שטח לבניני ציבור

 38 1,040 שטח לבניני ציבור

 39 1,250 שטח לבניני ציבור

 41 966 שטח לבניני ציבור

 42 713 שטח לבניני ציבור

 43 7,500 שטח לבניני ציבור

 12125 6 1,274 שטח לבניני ציבור

 7 800 שטח לבניני ציבור

 41 1,580 שטח ציבורי פתוח

 41 368 שטח לבניני ציבור

 43 880 שטח ציבורי פתוח

 44 2,600 שטח ציבורי פתוח

 12126 7 725 שטח לבניני ציבור

 8 1,425 שטח לבניני ציבור

 9 744 שטח לבניני ציבור

 10 780 שטח לבניני ציבור

 14 1,090 שטח לבניני ציבור

 15 560 שטח לבניני ציבור

 16 140 שטח לבניני ציבור

 12128 18 3,622 שטח לבניני ציבור

 30 4,685 שטח ספורט

 31 בשלמות שטח לבניני ציבור

 32 4,320 שטח לבניני ציבור

 39 1,648 שטח לבניני ציבור

 12129 10 4,050 שטח לבניני ציבור

 17 5,940 שטח לבניני ציבור

 18 1,600 שטח לבניני ציבור
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 מחוז תל אביב

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מסי תא/
 מק/3554, רחי הכובשים 34״, שינוי מסי 7 לשנת 2004 של תכנית

 44, ושינוי מסי 1 לשנת 2004 של תכנית 2510.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי
 הכובשים 34 - גוש 6916, חלקה 96.

 מטרת התכנית: מיסוד קווי בנין שקיימים בפועל במטרה
 לשפר את המגורים במקום, על ידי: שינוי בקווי הבנין הקיימים
 בכל החזיתות לפי הקיים בפועל, כמסומן בתשריט ובתכנית

 המדידה.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בלא תשלום, במשרדי
 מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, 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 בתוך
 חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות

 במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי תא/מק/3637, רחי יוסף קארו 9-7 (3)״, שינוי
 של תכנית 1602 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
 בילקוט הפרסומים 2530, מיום 22.4.1979, ושל תכנית
 גי אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט

 הפרסומים 4208 מיום 8.12.1991.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי יוסף
 קארו 9-7, שדי יהודית 23 - גוש 7109, חלקה 81, ח״ח 8,
 16; גבולות התכנית: לרחי יוסף קארו 9-7: בצפון - חלקה
 314, במערב - חלקה 7, בדרום - רחי קארו, במזרח - רחי
 הנצי״ב; לשדי יהודית 23: בצפון - חלקה 82, במערב -
 חלקה 80, בדרום - שדי יהודית, במזרח - רחי נתן ילין

 מור.

 מטרת התכנית: שמירת אופיו האדריכלי של הבנין
 בחלקה 81, שדי יהודית 23, ושיפור תנאי הדיור במגרש
 A ברחי קארו 9-7, על ידי: א) איחוד ח״ח 8 ו־16 בגוש
 7109 למגרש בניה אחד (מגרש ^ ששטחו יהיה 647 מ״ר;
 ב) העברת 275 מ״ר של יתרת זכויות בלתי מנוצלות בחלקה
 81 ותוספת של 16% בניה המותרים כהקלה במגרש ^
 ג) שינוי בקווי בנין במגרש ^ ד) שינוי של הוראות
 תכנית מיתאר גי במגרש A בדבר הוראות בינוי ועיצוב
,A אדריכלי; ה) קביעת צפיפות של עד 26 יח״ד במגרש 
 ללא שינוי בסך כל השטחים למטרות עיקריות; ו) קביעת
 גובה במגרש A של עד 6 קומות מעל לקומה מפולשת
 ועוד קומת גג חלקית, תוספת לקיים; ז) העברת שטחי
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 90; מגרשים מסי 7-1, 7א, 8, 8א, 27-9 לפי תכנית 2909א,
 וחלק ממגרש מסי 1 לפי תכנית 2642א.

 מטרת התכנית: א) התרת תוספת קומה אחת ושינוי בגובה
 הבניה המרבי בכמה מהבנינים הכלולים בתכנית, בלא
 שינוי ובלא הגדלת זכויות הבניה המאושרות בשטח;
 ב) קביעת בינוי לתוספת הבניה בשטח התכנית לפי
 פירוט זה: 1) קביעת בינוי לתוספת קומה שישית
 (מעל רחי ממילא) בבנין שבתחום מגרש מסי 7;
 2) קביעת בינוי להשלמת קומה שביעית (מעל רחי ממילא)
 בבנין שבתחום מגרש מסי 8 ולתוספת קומה שמינית חלקית
 בבנין זה; 3) קביעת בינוי לתוספת קומה תשיעית חלקית
 מעל לרחי ממילא (קומה שמינית מעל לרחי שלמה המלך)
 בבנין שבתחום מגרש מסי 11; 4) קביעת בינוי לתוספת קומה
 שמינית (מעל לרחי ממילא) בבנין שבתחום מגרש מסי 14;

 ג) שינוי בגובה הבניה המרבי בבנינים שבתחום מגרשים
 מסי 7, 8, 11, 14 כאמור; ד) הגדלת מספר הקומות המרבי
 במספר מגרשים לפי פירוט זה: 1) הגדלת מספר הקומות
 המרבי במגרש מסי 7 מ־5 קומות ל־6 קומות מעל מפלס
 ה־0.00; 2) הגדלת מספר הקומות המרבי במגרש מסי 8
 מ־7 קומות ל־8 קומות מעל מפלס ה־0.00; 3) הגדלת מספר
 הקומות המרבי במגרש מסי 11 מ־8 קומות ל־9 קומות מעל
 מפלס ה־0.00 (8 קומות מעל מפלס הכניסה הראשית, רחי
 שלמה המלך); 4) הגדלת מספר הקומות המרבי במגרש מסי
 14 מ־7 קומות ל־8 קומות מעל מפלס ה־0.00; ה) קביעת

 הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.

 (3) ״תכנית מיתאר מקומית מסי מק/10247״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכי אבו טור,
 רחי עין רוגל 7, השטח שבין קואורדינטות אורך 221.750¬
 221.850 לבין קואורדינטות רוחב 630.425-630.350 על פי

 רשת ישראל החדשה; גוש 30019, חלקה 92 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בנין מאושרים ושינוי
 בהוראות בינוי שנקבעו בתכנית מאושרת, הכל לשם
 הקמת בנין חדש למגורים; ב) שינוי בקווי בנין, בלא שינוי
 בזכויות בניה מאושרות בשטח; ג) שינוי בהוראות בינוי
 על ידי: 1) הגדלת מספר הקומות מ־2 קומות מאושרות
 ל־4 קומות מעל מפלס 6.00- (639.31); 2) הגדלת מספר
 יחידות הדיור משתי יחידות דיור מאושרות ל־4 יחידות
 דיור חדשות; 3) שינוי בגובה בניה; ד) קביעת תנאים למתן

 היתר בניה בשטח.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, ירושלים,
 טלי 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רחי שלומציון

 המלכה 1, ירושלים, טלי 02-6290203.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ז באלול התשס״ו (20 בספטמבר 2006)

 יהושע פולק
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה ירושלים

 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 (1) ״תכנית מפורטת מסי קא/מק/144״, שינוי לתכנית מיתאר
 תממ 200ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רחי
 הרצפלד 27 - גוש 6492, חלקה 25.

 מטרת התכנית: א) הסדרת כל חריגות הבניה במגרש;
 ב) שינוי קווי בנין: קווי בנין צדדיים כמסומן בתשריט, קו
 בנין קדמי מ־5 מ׳ ל־4.8 מי. במקרה של הריסה ובניה חדשה
ו קווי בנין לפי תכנית המיתאר  ו/או תוספת בניה יהי

 תממ 200ב.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי קא/מק/149״, שינוי לתכניות מיתאר
 תממ 175א, תממ 341, קא/מק/122.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רחי דבורה
 הנביאה 5 - גוש 6496, חלקה 285.

 מטרת התכנית: א) הסדרת כל חריגות הבניה במגרש;
 ב) שינוי קווי בנין: לשטחי שירות 0 מי במקום 5 מי,
 לשטח עיקרי 3 מי במקום 5 מי, קווי בנין צדדיים
 כמפורט בתשריט; ג) במקרה של הריסה ובניה חדשה
ו קווי בנין לפי תכנית המיתאר  ו/או תוספת בניה יהי

 תממ 175א.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי קא/מק/151״, שינוי לתכנית מיתאר
 תממ 91.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רחי
 מונטיפיורי 20 - גוש 6493, חלקה 302.

 מטרת התכנית: הסדרת כל חריגות הבניה במגרש. במקרה
 שלא ניתן להוציא היתר (להסדיר לפי תכניות תקפות) יש
 לסמן להריסה את חריגות הבניה, וזאת על ידי: א) שינוי
 קו בנין מזרחי כמסומן בתשריט עקב מצב קיים; ב) שינוי קו
 בנין מערבי כמסומן בתשריט עקב מצב קיים; ג) שינוי קו
 בנין דרומי מ־3 מ׳ ל־0 מי; ד) קביעת שטחי שירות באזור
 ליחידה מסחרית בהיקף של עד 20% משטח המגרש בעבור
 מחסנים ומבני שירות, ונוסף על כך עד 10% משטח המגרש
 יהיה בעבור מעברים לכלל הציבור. זכויות הבניה יחולקו
 באופן יחסי לכל החנויות; ה) אין שינוי בזכויות הבניה

 בשטח העיקרי.

 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 המקומית לתכנון

 ולבניה אונו, רח׳ סוקולוב 13, קרית אונו, טלי 03-5311245.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/136״, שינוי לתכניות מיתאר
 תממ/במ/5 (238), תממ/מק/49.

 מגורים מקומות עליונות לקומת הקרקע בחלקה 81
 הנמצאת באזור מסחרי; ח) התאמת קווי הבנין בחלקה
 81 לבנין הקיים בפועל, כדי לאפשר את שמירתו;
 ט) מיסוד שטחי שירות לתכנית 1602 שהוחלט עליהם

 בועדה המקומית בתאריך 8.9.1993.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5547, התשס״ו, עמי 3985.

 (2) ״תכנית מסי תא/מק/3660, שינוי גבולות מגרש תאטרון
 הבימה״, שינוי מסי 7 לשנת 2005 של תכנית 58 על שינוייה,
 ושינוי מסי 1 לשנת 2005 של תכנית 180 ושל תכנית 3264.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי
 תרס״ט 2 - גוש 7085 חלקה 181, ח״ח 177, 185; גבולות
 התכנית: ממערב - רחי תרס״ט, מדרום - רחי כיכר הבימה,

 ממזרח - כיכר הבימה, מצפון - חלקה 180 וגן יעקב.

 מטרת התכנית: מתן אפשרות לתוספת בניה לתאטרון
 הבימה ולמסד מצב קיים, על ידי איחוד וחלוקה ללא

 שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5508, התשס״ו, עמי 2331.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי תא/מק/3674, רחי שמואל תמיר 33״,
 שינוי מסי 1 לשנת 2005 של תכנית מיתאר 1116א-3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שכי רמת אביב
 החדשה, רחי שמואל תמיר 33 - גוש 6630, חלקה 761.

 מטרת התכנית: שיפור התכנון במגרש ברחי שמואל תמיר
 33, על ידי: א) שינוי קו בנין צדדי מ־4 מי ל־3 מי; ב) תוספת
 קומה מעל 3 הקומות המאושרות; ג) קביעת הוראות

 להקמת פרגולות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5508, התשס״ו, עמי 2331.

 (4) ״תכנית מסי תא/מק/3679, רחי האר״י פינת רחי הלל הזקן״,
 שינוי מסי 4 לשנת 2005 של תכנית 2510.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב, רחי הלל
 הזקן 2, רחי האר״י 28, 30 - גוש 7465, חלקות 4, 5.

 מטרת התכנית: שיפור התכנון בשתי חלקות קטנות
 הצמודות זו לזו, על ידי: א) איחוד של שני המגרשים;
 ב) שינוי בקו בנין קדמי לרחי האר״י (בחלקו) מ־2 מי
 ל־4 מי; ג) שינוי בקו בנין קדמי לרחי הלל הזקן מ־0.0 מי מחייב

 ל־0.25 מי; ד) שינוי בקו בנין אחורי מ־5 מי ל־2 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5528, התשס״ו, עמי 3207.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי מינהל ההנדסה,
 שדי בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 דורון ספיר
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו

 מרחב תכנון מקומי אונו

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה אונו מופקדות תכניות אלה:

 392 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק, רחי דוד המלך 11, בני ברק, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין
 125, קרית הממשלה, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)
 ישכר פרנקנטהל

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה בני ברק

 מרחב תכנון מקומי גבעתיים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה גבעתיים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גב/מק/486״,

 שינוי לתכניות גב/53, גב/מק/2002, גב/מק/258ו, גב/258א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רחי
 טייבר 51 - גוש 6154, חלקה 29 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין לפי פירוט זה: קו בנין
 קדמי מ־4 מי ל־2.7 מי, קו בנין צדי לצד מערב מ־3 מי ל־2.94 מי,
 קו בנין צדי לצד מזרח מ־3 מי ל־2.95 מי, קו בנין אחורי מ־5 מי

 ל־3.3 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 המקומית לתכנון
 ולבניה גבעתיים, רחי שינקין 2, גבעתיים 53299. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,

 תל אביב 67012.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 יצחק נטוביץ
 ממלא מקום יושב ראש הועדה

 המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חולון מופקדת ״תכנית מיתאר מסי ח-מק/330/ב/1״,

 שינוי לתכניות מיתאר ח-1, ח-330, ח-330ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, פינת הרחובות
 חנקין וההסתדרות - גוש 7173, חלקה 280, ח״ח 203, 232-230;

 גוש 6021, ח״ח 275, 555, 694.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת פנקס, רחי יוסף
 חיים חכם 11 - גוש 6223, חלקה 123.

 מטרת התכנית: א) שינוי קו בנין; ב) אין שינוי בזכויות
 הבניה; ג) במקרה של הריסה ובניה חדשה ו/או תוספת
 בניה יהיו קווי הבנין לפי תכנית המיתאר תממ/במ/5
 (238); ד) לא תותר פתיחת פתחים בקיר המבנה על קו בנין
 לכיוון המגרש הגובל; ה) העברת 15% שטח עיקרי מקומה

 אי לקומת קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5543, התשס״ו, עמי 3860.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי קא/מק/141״, שינוי לתכנית מיתאר
 קא/מק/91 (282ב).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש
 6490, חלקות 423, 427, 428, 437-430, 446-442, 448, 451¬
 460, ח״ח 441, 450; מגרשים 104-101, 205-201, 305-301,

.402 

 מטרת התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי לאזור תעסוקה ואזור
 תעסוקה מיוחד לפי פירוט זה: בחלקות 436-433 קו בנין
 קדמי בקומת הקרקע 9 מי, קו בנין קדמי בקומות עליונות
 5 מי, ללא שינוי; בחלקה 437 קו בנין קדמי בקומת הקרקע
 9 מי, קו בנין קדמי בקומות העליונות 5 מי ללא שינוי, קו בנין
 קדמי לכיוון השצ״פ 0 מי בקומת קרקע ובקומות עליונות;

 ב) קביעת הנחיות בינוי ועיצוב לארקדות וסגירות חורף.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3522.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אונו, רחי סוקולוב 13, קרית אונו, טלי 5311245¬
 03, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
 אביב, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טלי 03-7632573, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)
 דוד בריל

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אונו

 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/מק/3017״, שינוי לתכניות מיתאר בב/105/א, בב/

 105/ב, לתכנית מיתאר מקומית בב/105/ג, ולתכנית בב/50.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רחי אהבת
 שלום 8-6, רחי עזרא 45 - גוש 6190, חלקה 548.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי הבנין המאושרים בלא
 תוספת בשטחים העיקריים, על ידי: א) לכיוון צפון מזרח
 (לחלקה 547) - 1.75 מי במקום 3.5 מי, לכיוון צפון מערב
 (רחי עזרא) - 1.90 מי במקום 6 מי, לכיוון דרום מזרח (רחי אהבת
 שלום) - 5 מי ללא שינוי, לכיוון דרום מערב (חלקה 350) -
 3.5 מי ללא שינוי; ב) קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5522, התשס״ו.
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 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רמת גן ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב מופקדת ״תכנית מפורטת מסי רג/מק/1390״,
 שינוי לתכניות 340, 340/ג, כפופה לתכניות 340/ג/1, 340/ג/15,

 340/ג/21, 340/ג/3, מק/340/ג/17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רחי יאיר 49
- גוש 6180, חלקה 465; גבולות התכנית: ממזרח - חלקה 464
 בגוש 6180, ממערב - חלקה 466 בגוש 6180, מדרום - רחי יאיר,

 מצפון - חלקה 482 בגוש 6180 (שצ״פ).

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין קדמי לכיוון רחי יאיר.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753394.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125,

 קומה 13, תל אביב.

 התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן

 הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 צבי בר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמת גן

 מחוז חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חפ/מק/1300ג,
 הגדלת שטח דרך במפגש הרחובות גזאל וסלמן בחוף שמן״,

 שינוי לתכנית חפ/בת/1300ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, באזור הדרום
 מערבי של מפגש הרחובות גזאל וסלמן בחוף שמן - גוש 10901,

 ח״ח 2, 5; גוש 10902, ח״ח 16, 61-59, 83, 84.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית בת־
 תוקף לצורכי ציבור, להסדרת גישה במפלס הקרקע, ללא שינוי

 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע.

 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
 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
 בעיתונים. ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,

 מטרת התכנית: שיפור חלוקת שטחי הדירות, ללא שינוי
 בסך כל השטחים המותרים לבניה.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רחי ויצמן 58, קומה 9,
 טלי 03-5027485. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רחי מנחם בגין 125,

 תל אביב 67012, טלי 03-7632588.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 משה רינת
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 מרחב תכנון מקומי חולון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
 ח-מק/529/ג/1״, שינוי לתכניות מיתאר ח/1, ח/3/1, ח/15/1,
 ח-מק/529/ג, 11/132, 11/132/1, שינוי לתכניות מפורטות

 ח/300, ח/1/300/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חולון, שטח המכון
 האקדמי טכנולוגי - גוש 6867, ח״ח 28; גבולות התכנית: ממזרח
- רחי פיכמן, מצפון וממערב - שטח המכון האקדמי טכנולוגי,

 מדרום - רחי הופיין.

 מטרת התכנית: מתן אפשרות להקמת בנין למעונות ומרכז
 סטודנטים, בתחום המכון הטכנולוגי על ידי: א) שינוי בהוראות
 הבינוי במגרש; ב) קביעת קווי בנין בתחום המגרש; ג) הגדרת
 זכויות הבניה לבנין 1\, למעונות ומרכז סטודנטים, מתוך סל
 הזכויות המאושרות במתחם: שטח עיקרי: 9,270 מ״ר, שטח
 שירות: 3,400 מ״ר, סך הכל 12,670 מ״ר; ד) גובה המבנה: 9 קומות

 מעל קומת הקרקע; ה) בניית חניון תת־קרקעי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו, עמי 3986.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חולון, בנין העיריה, רחי ויצמן 58, קומה 9,
 טלי 03-5027485, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז תל אביב, רחי מנחם בגין 125, תל־אביב-יפו 67012,
 טלי 03-7632588, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 מוטי ששון
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חולון

 394 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 חד/מק/1348״, שינוי לתכנית חד/891.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10037,
 חלקה 277 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בנין צדי וקדמי;
 ב) הגדלת תכסית קרקע; ג) כל שאר הוראות התכנית הן לפי

 חד/891.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5477, התשס״ו, עמי 1120.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728¬
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מפורטת

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

 מסי חד/מק/900טז״, שינוי לתכנית חד/900.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רחי אהרונוביץ
- גוש 10016, חלקה 273 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) שינוי קו בנין צדי ואחורי; ב) הגדלת
 תכסית קרקע; ג) שימוש פעילות פנאי של ילדים ונוער בלבד,

 הכוללת צעצועים מתנפחים ומכירת ארוחות קלות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
.30.6.2006 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה, טלי 6303728¬
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 רחי פלי״ם 15, חיפה, טלי 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה באלול התשס״ו (18 בספטמבר 2006)

 חיים אביטן
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה חדרה

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי חכ/מק/

 11/יא״, שינוי לתכנית מש״ח 17.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב צרופה
 הנמצא מערבית לכביש מסי 4, צפונית למושב הבונים

 רח׳ ביאליק 5, חיפה. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חיפה, ת״ד 4811, רח׳ חסן שוקרי 14,
 חיפה 51047. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח׳ פלי״ם 15,

 חיפה 51048, טל׳ 8655448— 04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ו׳ בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 רמי דותן
 ממלא מקום יושב ראש הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה חיפה

 מרחב תכנון מקומי חיפה

 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 מס׳ חפ/מק/1741א, תיקון קו
 בנין בחזית תחנת שאיבה קפטן סטיב״, שינוי לתכנית

 חפ/1741.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, במבואותיה
 המזרחיים של העיר התחתית בין רח׳ העצמאות ונמל

 חיפה — גוש 10886, ח״ח 16.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין וקביעת קו בנין קדמי
 לתחנת שאיבה כדי לאפשר לגליזציה לתחנת שאיבה

 קיימת אשר חורגת מהמרווחים המאושרים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.8.2004 ובילקוט הפרסומים 5558, התשס״ה, עמ׳ 510.

 (2) ״תכנית מיתאר מקומית מס׳ חפ/מק/2265, הרחבת רח׳
 הרב אוחנה״, שינוי לתכנית חפ/1601.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, שכ׳ ואדי
 סאליב, רח׳ הרב אוחנה — גוש 10852, ח״ח 25, 24, 251/1,

.170 

 מטרת התכנית: הרחבת רח׳ הרב אוחנה בוואדי סאליב
 בחזית חלקה 24 בגוש 10852, הפיכת שטח חלקות 25, 24,
 ו־25/1 (הכלול בה) לדרך באמצעות הרחבה של הדרך,
 כאשר הדרך המורחבת תשמש לתוואי הנסיעה למדרכה

 והשאר לחניה וגינון במקום.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.1.2006 ובילקוט הפרסומים 5491, התשס״ו.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חיפה, רח׳ ביאליק 5, חיפה, טל׳ 8556807—04,
 וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה,
 שד׳ הפלי״ם 15, חיפה, טל׳ 8655448— 04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 יונה יהב
 יושב ראש הועדה המקומית

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ח באלול התשס״ו (21 בספטמבר 2006)

 כרמל סלע
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל

 מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מקומית
 מסי מק/מכ/584א, מרכז מבקרים בפארק קק״ל - נשר״, שינוי

 לתכניות מכ/584 - חפ/2150.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, בין רחי החרוב
 לדרך אזורית 705 - גוש 11204, ח״ח 4-2; גוש 11206, ח״ח 1;

 גוש 11892, ח״ח 1.

 מטרת התכנית: הגדרת שטח למרכז מבקרים בתחום
 השצ״פ שיכלול קיוסק, משרד, תחנת מידע ותצוגה, ושירותים

 ציבוריים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5547, התשס״ו, עמי 3987.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, וכן במשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 יואל מוזס
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מורדות הכרמל

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז חיפה מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1283״,

 שינוי לתכניות ש/1122/א, ש/23/א, ש/במ/522.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בנימינה - גוש 10166,
 ח״ח 13-6; גוש 10172, ח״ח 3, 48, 53; גוש 10205, ח״ח 9, 20, 21,
 24, 73, 78-76, 122; גוש 10206, חלקות 58, 90, 91 בשלמותן,

 ח״ח 59; גוש 10223, ח״ח 1, 5-3, 21, 87-85.

 מטרת התכנית: א) ניוד והחלפת שטחים במסגרת איחוד
 וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב) הרחבת דרך; ג) שינוי קווי בנין.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון, רחי המייסדים 52, זכרון יעקב.

 ודרומית למושב גבע כרמל - גוש 11771, חלקה 34 בשלמותה;
 מגרש 65 בשלמותו.

 מטרת התכנית: א) החלפת שטחים בין השטח החקלאי
 והמגורים בנחלה ללא שינוי בסך כל השטחים ובזכויות הבניה
 של כל ייעוד קרקע בנחלה כדי לכלול באזור המגורים את
 מבני הקיט (צימרים) הקיימים בנחלה; ב) הקטנת קו בנין קדמי
 מ־5 מי ל־3 מי בדבר המבנה הקיים; ג) קביעת קווי בנין צדדים,

 מרחק בין בנינים והוראות בינוי למבנים בתחום התכנית.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 04-8136213.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי חכ/מק/19/י״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חנניה - גוש
 10198, חלקה 40 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין: א) הקטנת קו בנין למבנה
 מכולות בחזית מזרחית-חזית קדמית לכביש מסי 5 בפינה
 אחת, במקום 5 מי ל־3.96 מי, ובפינה שניה במקום 5 מי
 ל־4.62 מי; ב) הקטנת קו בנין צדי למבנה מגורים סוכנותי
 בפינה אחת במקום 4 מי ל־3.49 מי, ובפינה שניה במקום

 4 מי ל־3.45 מי.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי חכ/מק/35/יב״, שינוי לתכנית
 חכ/35/ד.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין הוד - גוש 11952,
 ח״ח 69; מגרש 202 בשלמותו.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין לפי פירוט זה: א) שינוי קו
 בנין צדי לשצ״פ מ־4 מי ל־0 מי; ב) קו בנין קדמי לשביל

 מ־4 מי ל־0 מי; ג) קו בנין אחורי לשצ״פ מ־5 מי ל־0 מי.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד״נ חוף הכרמל, טלי 04-8136213.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז חיפה, רחי פלי״ם 15א, חיפה, טלי 04-8633448.
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 מחוז המרכז

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הכנת ״תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/מק/7/1200״.

 תחום התכנית: הוד השרון, מגדיאל, רחי שמיר 17 - גוש
 6407, ח״ח 120.

 השינויים המוצעים: מתן אפשרות למעבר תשתיות ביוב
 וניקוז תת־קרקעיות דרך ח״ח 120 בגוש 6407.

 מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 78 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הוד השרון קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בניה ו/או
 היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע

 בתחום גוש 6407, ח״ח 120 לפי ״תכנית הר/מק/7/1200״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, מגדיאל,
 רחי שמיר 17.

 התנאים המוצעים: היתרי בניה, לפי זכויות הבניה של
 תכניות ברות־תוקף, יינתנו באישור הועדה המקומית, וזאת
 לאחר שהובטח רוחב מספק למעבר תשתיות בגבול החלקה,
 באישור מהנדס העיר, יועץ תשתיות, ובהתאם לתכנית

 התשתיות של הר/1200.

 תוקף התנאים יהיה 3 שנים או עד להפקדת התכנית,
 לפי המאוחר מביניהם.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, הוד השרון 45105,
 טלי 09-7759666, כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני
 אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התנאים, רשאי על פי סעיף
 78 לחוק, להגיש ערר אל ועדת הערר המחוזית, רחי מוצקין 19,

 רמלה, טלי 08-9216466.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה הוד השרון מופקדת ״תכנית מסי הר/מק/20/9/600/
 א/10״, שינוי לתכניות הר/במ/20/9/600/א, הר/מק/20/9/600/

 א,8, הר/מק/20/9/600/א/10.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רחי לוטם
- גוש 6453, חלקות 293, 299, 304, ח״ח 272-270.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי
 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) שינוי בקו בנין הקבוע
 בתכנית; ג) תוספת 2 יח״ד ללא שינוי בסך כל השטחים המותרים
 לבניה; ד) שינוי של הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי;

 ה) תוספת קומת פנטהאוז; ו) העתקת חדר טרפו.

 כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע,

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב, חיפה, טלי 04-8616252.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שומרון

 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 ש/מק/506/ג״, שינוי לתכנית ש/
 במ/506/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא.

 מטרת התכנית: א) הקטנת קו בנין צדדי; ב) שינוי הוראות
 בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני ושינוי בחלוקת שטחי
 הבניה בין הקומות המותרות; ג) הגדלת תכסית קרקע

 מ־113 מ״ר ל-160 מ״ר ליחידה אחת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5539, התשס״ו, עמי 3602.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/681/א״, שינוי לתכניות ש/11,
 ש/155/ב, ש/מק/681.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זכרון יעקב - גוש
 11321, חלקות 275-260 בשלמותן.

 מטרת התכנית: שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב
 ארכיטקטוני.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5444, התשס״ו, עמי 28.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/998״, שינוי לתכנית ש/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה - גוש
 10102, חלקה 284 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.11.2004 ובילקוט הפרסומים 5358, התשס״ה, עמי 1055.

 (4) ״תכנית מפורטת מסי ש/מק/1204״, שינוי לתכנית ש/491.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אור עקיבא - גוש
 10629, ח״ח 3; חלקי מגרש 416.

 מטרת התכנית: א) שינוי קווי בנין; ב) שינוי חלוקת שטחי
 הבניה, ניוד שטחים מקומה אי לקומת קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5525, התשס״ו, עמי 3121.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שומרון, רחי המייסדים 52, זכרון יעקב, ובמשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי הפלי״ם 15/ב,
 חיפה, טלי 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה באלול התשס״ו (18 בספטמבר 2006)

 מוטי קירמאיר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שומרון
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 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יהוד, רח׳ מרבד הקסמים 3, יהוד, טלי 03-5391282.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, שדי הרצל 84, רמלה, טלי 08-9270170.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ג באלול התשס״ו (6 בספטמבר 2006)

 יוסי בן דוד

 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה יהוד

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

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

 כס/מק/2/352״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח׳ נחל
 קנה 15 - גוש 6433, חלקה 426 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי בקו בנין קדמי, קו בנין קדמי מוצע
 2.30 מי במקום 3.50 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.7.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס״ו, עמי 4151.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה כפר סבא, רחי ויצמן 137, כפר סבא, טלי 7649177¬
 09, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 שדי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9270170, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בתשרי התשס״ז (3 באוקטובר 2006)

 יהודה בן חמו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה כפר סבא

 מרחב תכנון מקומי נס ציונה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

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

 מסי נס/מק/132/א/6״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, הרחובות
 היוגב, עונות השנה, עומרים - גוש 3750, חלקות 220, 277, 279,

 315, 321-319, 323 בשלמותן, ח״ח 31, 79, 283.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
 בעלי הזכויות במקרקעין, עריכת שינויים במיקום ייעודי
 הקרקע תוך הגדלת השטחים המיועדים לצורכי ציבור;
 ב) שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים לפי התכנית שבתוקף,
 בלא שינוי בסך כל השטח הכולל של שטחי הבניה המותרים,

 שינוי בינוי בקווי בנין ושינוי במספר קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5539, התשס״ו, עמי 3604.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה הוד השרון, רחי בני ברית 7, קומה בי, הוד השרון 45265,
 טלי 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה,

 טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ה באלול התשס״ו (18 בספטמבר 2006)

 חי אדיב
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הוד השרון

 מרחב תכנון מקומי יהוד

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יהוד ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/5038״, שינוי לתכניות ממ/
 14/865, ממ/865, ממ/916.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד - גוש 6695,
 ח״ח 149, 180; מגרש 264/א בשלמותו.

 מטרת התכנית: א) ביצוע חלוקת מגרש 264 ל־3 מגרשים
 אי, בי וגי; ב) קביעת 8 יח״ד על מגרש 264א, קביעת 2 יח״ד
 על מגרש 264ב וקביעת 2 יח״ד על מגרש 264ג בהתאם
 לתכנית בינוי מצורפת; ג) הגדלת אחוזי הבניה בכל
 המגרשים ל־66% במקום 60%: ד) קביעת קו בנין אחורי
 במגרש 264ב ל־4 מי במקום 5 מי, קביעת קו בנין אחורי
 במגרש 264ג ל־4 מי במקום 5 מי בהתאם לתכנית בינוי
 מצורפת; ה) במגרש 264א בניית מחסנים עתידיים יהיו
 כחלק מהמבנה העיקרי, במגרש 264א לא יהיו חניות
 מקורות נוספות בחזית הרחוב; ו) במגרשים 264ב ו־264ג
 בניית מחסנים וחניות תהיה בהתאם לתכנית הבינוי

 המצורפת.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי יד/מק/5044״, שינוי לתכניות יד/
 2/10004, יד/מק/2113, יד/מק/5001, ממ/19/865, ממ/865,

 ממ/865/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד, רחי
 ברסימנטוב 85, הרצוג - גוש 6694, ח״ח 67; מגרש 1

 בשלמותו.

 מטרת התכנית: א) קביעת 3 יח״ד על מגרש ב־2 מבנים;
 ב) מרחק בין מבנים - 2.40 מי; ג) קביעת קו בנין צדדי דרומי
 1.80 מי במקום 3 מי; ד) קביעת קו בנין אחורי מערבי 4.40 מי
 במקום 5 מי; ה) קביעת קו בנין אחורי למחסן קיים 2.70 מי;

 ו) הגדלת אחוזי הבניה ל־66% במקום 60%.

 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
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי הבעל
 שם טוב 168, 708 - גוש 3925, חלקה 152 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) קביעת קווי בנין; ב) העברת זכויות
 בניה מקומה אי לקומת הקרקע מ־29% ל־37%.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 22.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5516, התשס״ו, עמי 2487.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/79/15/1״, שינוי לתכניות
 רצ/15/1/ב/1, רצ/1/1, 1/1/ג בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי
 שמוטקין 22 - גוש 3939, חלקה 101 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) קביעת קווי בנין; ב) קביעת בינוי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5532, התשס״ו, עמי 3357.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון,
 טלי 03-9547577, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי
 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״א באלול התשס״ו (14 בספטמבר 2006)

 מאיר ניצן
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה ראשון לציון

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה רחובות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז

 המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/4/165/ב/2״, שינוי לתכנית רח/
 4/165/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 3656,
 ח״ח 82, 88, 94, 391; גוש 3679, ח״ח 1, 2, 14, 47, 48; גבולות
 התכנית: בצפון - רחי דובנוב, בדרום - כביש עוקף רחובות
 דרום־מערבי, במערב - רחי ששת הימים, במזרח - מרכז

 ספורט ע״ש וייסגל רחובות.

 מטרת הכנית: א) הקמת שכונת מגורים בת 224 יח״ד
 והקמת פארק שכונתי; ב) החלפת חלקים משצ״פ ואזור
 מגורים אלו באלו, ללא שינוי בשטחם; ג) חלוקה לתאי
 שטח (מגרשי בניה); ד) הגדרת מרווחי בניה (קווי בנין);
 ה) הגדלת אחוזי הבניה לשטח העיקרי במסגרת הקלה
 שאינה סטיה ניכרת, וקביעת תוספת אחוזי בניה לשטח

 השירות; ו) שינוי הוראות הבינוי.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רח/מק/400/א/24״, שינוי לתכניות
 רח/2000/י, רח/400/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רחי
 פלמ״ח 42 - גוש 3700, חלקה 91 בשלמותה.

 מטרת הכנית: א) שינוי בקו בנין קדמי לכיוון רחי גורודסקי
 מ־5 מי ל־2.90 מי; ב) קביעת זכויות והוראות בניה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נס ציונה, רחי הבנים 9, נס ציונה, טלי 9383810¬
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טלי 08-9788444, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 הי באלול התשס״ו (29 באוגוסט 2006)

 יוסי שבו
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה נס ציונה

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/58/8/1״, שינוי לתכניות רצ/
 8/1, רצ/1/1 שבתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רחי סטפן
ייז 2, רחי מרגולין 17 - גוש 3929, חלקה 495 בשלמותה.  ו

 מטרת התכנית: א) קביעת זכויות הבניה והוראות הבניה;
 ב) קביעת קווי בנין.

 (2) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/61/22/1״, שינוי לתכנית
 רצ/22/1.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון - גוש
 4242, חלקה 341 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי בקווי בנין מ־3 מי ל־0 מי לכיוון
 דרומי (בחלקה 342) בקטעים מסוימים כמסומן בתשריט

 (ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות).

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה ראשון לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לציון, טלי 9547577¬
 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה,

 טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

 הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מיתאר מסי רצ/מק/57/7/1״, שינוי לתכנית רצ/
 1/1, רצ/מק/7/1 על כל תיקוניה.
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 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5561, התשס״ו, עמי 4490.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמלה, רחי שמשון הגיבור 1, רמלה, טלי 9771564¬
 08, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רחי הרצל 84, רמלה, טלי 08-9270170, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״ד באלול התשס״ו (7 בספטמבר 2006)

 יואל לביא
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה רמלה

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר עם הוראות

 כמפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר עם
 הוראות כמפורטת מסי רע/מק/2008/1/א״, שינוי לתכנית רע/

.2008/1 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה - גוש 6578,
 חלקות 551-547 בשלמותן, ח״ח 566, 567.

 מטרת התכנית: מתן אישור להעברת שטחים עיקריים
 בהיקף כולל של עד 70 מ״ר בין המגרשים בתחום התכנית, ללא
 שינוי בסך כל השטחים המותרים; פירוט העברת השטחים:
 א) 35 מ״ר מחלקה 547 לחלקה 551, או מחלקה 551 לחלקה 547;
 ב) 35 מ״ר מחלקה 548 לחלקה 549, או מחלקה 549 לחלקה 548.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.3.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3213.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רעננה, רחי השוק 6, רעננה, טלי 09-7610516,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,
 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 גי בתשרי התשס״ז (25 בספטמבר 2006)

 דורון יום טוב ניב
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה רעננה

 מרחב תכנון מקומי זמורה

 הודעה בדבר אישור תכנית על ידי ועדה מקומית

 באישור שר הפנים

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מסי זמ/מק/

 4/572״, שינוי לתכנית זמ/במ/572.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה - גוש 4586,
 חלקות 103-97, 125-120, 161-127, 171-168, 177, 184, 185,

.224-215 ,202 ,197-194 

 מטרת התכנית: א) תוספת 44 יח״ד במסגרת התיקון לחוק;
 ב) איחוד וחלוקה, ללא שינוי בסך כל המותר לבניה בהתאם

 לתכנית תקפה.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות. העתק ההתנגדות
 יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

 ההתנגדות יומצא התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון
 אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר

 המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

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

 רח/מק/1000/ב/2״, שינוי לתכנית רח/1000/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, שכי מרמורק,
 בין הרחובות פנחס בן־דוד, שער הגיא וצעידי - גוש 3658,

 חלקות 83-79, 89-87, 91, 132-129, 157-155, 179-171.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בנין באזור מגורים
 בי: צדדי: מ־4 מי ל־3 מי, אחורי: בד״כ מ־6 מי ל־4 מי,
 במגרש ג2: מ־6 מי ל־3 מי; באזור מלאכה ואחסנה: צדדי: מ־4 מי
 ל־0 מי, אחורי: מ־6 מי ל־4 מי, הוראות אלה יש לקרוא יחד
 עם המסומן בנספח הבינוי המנחה המצורף לתכנית זו. במקרה
 של סתירה יהיה נספח הבינוי מכריע; ב) איחוד וחלוקה מחדש
 ללא הסכמת בעלים, לפי תכנית מיתאר רח/1000/ב כמקבצים

 לרפרצלציה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.10.2003 ובילקוט הפרסומים 5235, התשס״ד, עמי 257.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות, ובמשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה,
 טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ה באלול התשס״ו (18 בספטמבר 2006)

 רחמים מלול
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה רחובות

 מרחב תכנון מקומי רמלה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 לה/מק/3/1000/א״, שינוי לתכנית לה/3/1000/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה - גוש 4344,
 חלקה 97 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) ניוד זכויות מקומה לקומה; ב) שינוי
 קו בנין קדמי מ־5 מי ל־0 מי לרחוב היצירה; ג) שינוי קו בנין
 צדדי מ־4 מי ל־0 מי לכיוון נידקו; ד) שינוי קו בנין צדדי מ־4 מי
 ל־0 מי לכיוון מגרש חניה סמוך לבזק; ה) שינוי קו בנין אחורי

 מ־5 מי ל־0 מי, לכיוון כביש רמלה-לוד.
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 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 ממ/מק/2/1482״, שינוי לתכנית ממ/825.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, רחי
 השושנים 12 - גוש 3832, ח״ח 134; מגרש 12.

 מטרת התכנית: הקטנת קו בנין אחורי מ־3 מי
 ל־2.10 מי (לפי התשריט).

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 27.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5468, התשס״ו, עמי 808.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טלי
 03-9302051/2/3, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז, רחי הרצל 91, טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים אי, גי, הי, בשעות 12.00-8.00, שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ב באב התשס״ו (16 באוגוסט 2006)
 לבנה אלונים

 יושבת ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ק/מק/3403״, שינוי

 לתכניות ק/1/3000, ק/100.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם - גוש
 8871, ח״ח 24.

 מטרת התכנית: א) שינוי ייעוד של ח״ח 24 משטח חקלאי
 לשטח לתחנת תידלוק דרגה בי לפי תמ״א 18; ב) קביעת הוראות
 בניה ותנאים להוצאות היתרי בניה; ג) הקלה באיתור לתחנה

 מ־40 מי ל־36 מי (10%).

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה קסם, רחי עי אלכרים קאסם 10, כפר קאסם, טלי 9370241¬
 03. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 הי בתשרי התשס״ז (27 בספטמבר 2006)

 אלי שמחון
 יושב ראש הועדה המרחבית

 לתכנון ולבניה קסם

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.9.2005 ובילקוט הפרסומים 5394, התשס״ה.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה זמורה, בנין מרכז ביל״ו, צומת עקרון, ת״ד
 188, קרית עקרון 70500, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 עמי יפרח
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה זמורה

 מרחב תכנון מקומי לודים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

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

 מסי גז/מק/18/4״, שינוי לתכנית גז/5/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סתריה - גוש 4752,
 חלקה (69) 25; שטח התכנית: 2.960 דונם.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 5472, התשס״ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לודים, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ח באלול התשס״ו (21 בספטמבר 2006)

 אפרים בולמש
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה לודים

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ממ/מק/5154״,

 שינוי לתכנית ממ/5024.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה, רחי מרחביה
 20 - גוש 6720, חלקה 488 ד 3 מי במקום 6 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 המקומית
 לתכנון ולבניה מצפה אפק, רחי בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טלי
 03-9302051/2/3. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רחי הרצל 91,

 רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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 מרחב תכנון מרחבי שרונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המרחבית לתכנון
 ולבניה שרונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/78/1-3א״,

 שינוי לתכניות הצ/1/17/38, הצ/78/1-3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדסיה, רחי האירוס
- גוש 8002, חלקה 781, ח״ח 507; מגרשים ישנים: 2246, 2575
 לפי תב״ע הצ/78/1-3; מגרשים חדשים: 2246, 2774-2772

 לפי תב״ע הצ/78/1-3א; שטח התכנית: 1,053 מ״ר.

 מטרת התכנית: א) חלוקה בהסכמת בעלים; ב) שינוי
 הוראות בינוי; ג) שינוי בקווי בנין.

 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 המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים, רחי הצורן 1ג, אזור התעשיה פולג,
 נתניה, טלי 09-8636012. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה,

 רחי הרצל 91, רמלה, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שרונים

 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 הצ/מק/92/1-1ג״, שינוי לתכנית
 הצ/92/1-1ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה, רחי סהרון
- גוש 8017, חלקות 67, 69; שטח התכנית: 4,417 דונם.

 מטרת התכנית: א) איחוד חלקות 67 ו־69 בתכנית
 הצ/92/1-1ב וחלוקתם מחדש, ללא שינוי בשטח החלקות
 ובהסכמת הבעלים; ב) הגדלת מספר יח״ד בתחום התכנית
 מ־24 יח״ד ל־28 יח״ד ללא הגדלת סך כל השטחים
 המאושרים; ג) קביעת הוראות בניה בהתאם לבינוי, כולל
 קביעת מפלס כניסה עיקרית למבנה המגורים בהתאם

 לבינוי מצורף; ד) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3530.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי הצ/מק/276/1-4״, שינוי לתכניות
 הצ/130, הצ/61/1-4, הצ/195/1-4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדימה-צורן, רחי
 בר יהודה - גוש 7815, חלקות 47, 48; מגרשים 2102, 2103
 (לפי תב״ע הצ/61/1-4); מגרשים 2104 ו־2579 (לפי תב״ע
 הצ/195/1-4); ח״ח 49; מגרשים 2760 ו־2771 (לפי תב״ע

 הצ/195/1-4); שטח התכנית: 4,913 מ״ר.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מיתאר מסי

 בר/מק/22/13״, שינוי לתכניות בר/13, בר/2/13.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית־אלעזרי - גוש
 4718, ח״ח 33; (מגרש 501); גוש 4716, ח״ח 27; (מגרש 709);

 גוש 4716, ח״ח 28; (מגרש 552); גוש 4716, ח״ח 34.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת
 בעלים, ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
 קרקע; ב) הסדרת טעויות תכנון בתכנית בר/2/13 על ידי שינוי
 ייעוד קרקע: 1) משטח פרטי פתוח למגורים אי; 2) ממגורים אי
 לבניני ציבור; 3) משטח חקלאי למגורים אי; 4) ממגורים אי

 לשטח חקלאי.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי 08-9412991
 או 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה,

 שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר הפקדת ״תכנית מפורטת מסי

 בר/מק/1/7/15״, שינוי לתכנית בר/מק/7/15.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית ברנר,
 קבוצת שילר - גוש 2645, חלקה 9 בשלמותה, ח״ח 15.

 מטרת התכנית: א) שינוי הוראות בדבר בינוי להרחבת
 מבני המגורים הקיימים בקיבוץ; ב) שינוי מרחקים בין המבנים;

 ג) קביעת קווי בנין.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טלי 08-9412991
 או 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה,

 שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788444.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ב בתשרי התשס״ז (4 באוקטובר 2006)

 עמי יפרח
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שורקות
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 ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/32/287״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15040,
 חלקה 13 בשלמותה, חלקי גוש 15042.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין לפי בניה בפועל.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי טה/מק/9/2855.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15027,
 חלקה 17 בשלמותה.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקווי בנין לפי מצב קיים.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555¬
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 י״ז בסיון התשס״ו (13 ביוני 2006)
 אליהו זיגדון

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה טבריה

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 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/נה/מק/42״, שינוי לתכניות ג/6639, ג/10715.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה, רחי לוחמי
 הגטאות 33 - גוש 18175, חלקה 87 בשלמותה, ח״ח 93.

 מטרת התכנית: הסדרת קווי בנין למבנה קיים לפי פירוט
 זה: א) קו בנין קדמי (מערבי) 4 מי במקום 5 מי; ב) קו בנין אחורי
 (מזרחי) 3 מי במקום 8 מי; ג) קו בנין צדי (דרומי) 0 מי במקום

 3 מי; ד) קו בנין צדי (צפוני) 0.90 מי במקום 3 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 1.12.2005 ובילקוט הפרסומים 5481, התשס״ו, עמי 1251.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה, שדי הגעתון 19, נהריה, טלי 04-9879891,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית
 הממשלה, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל מעוניין רשאי
 לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 י״ב באלול התשס״ו (5 בספטמבר 2006)
 דוד קדוש

 יושב ראש ועדת המשנה המקומית
 לתכנון ולבניה נהריה
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 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בין חלקה 47
 וחלקה 48 (מגרשים 2102, 2103, 2104 ו־2579) בהסכמת
 בעלי הקרקע; ב) תוספת של 6% באחוזי הבניה
 בחלקה 47; ג) הגדלת מספר יח״ד המותרות בתחום
 התכנית מ־10 יח״ד ל־12 יח״ד, בלי להגדיל את סך כל
 השטחים למטרות עיקריות ושירות בתחום התכנית,
 מעבר לתוספת המבוקשת; ד) הגדלת תכסית מ־30%
 ל־35%; ה) הקטנת שטח מגרש מינימלי מ־750 מ״ר
 ל־691 מ״ר (בעבור מגרש 2801); ו) שינוי קווי בנין; ז) קביעת
 בינוי עקרוני; ח) קביעת זכויות מעבר; ט) קביעת מבנים

 להריסה ותנאים להריסתם.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5503, התשס״ו, עמי 2171.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים, רחי הצורן 1ג, אזור התעשיה פולג,
 נתניה, טלי 09-8636012, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רחי הרצל 91, רמלה,
 טלי 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות

 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 י״א בתשרי התשס״ז (3 באוקטובר 2006)
 יואל מוזס

 יושב ראש הועדה המרחבית
 לתכנון ולבניה שרונים

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה טבריה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון מופקדת ״תכנית מיתאר מסי טה/מק/ג/3/12662״, שינוי

 לתכנית ג/287.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15288,
 חלקה 35 בשלמותה.

 מטרת התכנית: מתן לגיטימציה לבניה קיימת תוך שינוי
 קווי בנין ללא הגדלת סך כל שטחי הבניה למטרה עיקרית וללא

 שינוי ייעוד השטח.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה טבריה, רחי טבור הארץ, ת״ד 508, טבריה, טלי 6739555¬
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

 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 טבריה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
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 מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
 פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)
 ראמז גיראייסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת

 מרחב תכנון מקומי עפולה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה עפולה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי עפ/מק/6/206״, שינוי

 לתכנית ג/במ/206.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכי עפולה,
 רחי אגוז - גוש 16741, חלקה 100 בשלמותה, ח״ח 69.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקו בנין צדי; ב) חלוקה של חלקה
 ללא הסכמה.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה, רחי יהושע 47, עפולה, טלי 04-6520344.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית,

 טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 יי באלול התשס״ו (3 בספטמבר 2006)
 חביב פרץ

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה עפולה

 מרחב תכנון מקומי קצרין

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מסי קצ/מק/23/134״, שינוי לתכנית
 ג/במ/134 בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, רובע אפק, רחי
 כנרות 21 - גוש 201000, חלקה בהסדר; חלקי מגרש 186.

 מטרת התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי הקבוע בתכנית מ־4
 מי ל־2 מי; ב) שינוי קו בנין צדדי הקבוע בתכנית מ־3 מי

 ל־1.8 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3217.

 מרחב תכנון מקומי נצרת

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק/1063״, שינוי לתכנית
 ג/4952.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 17825,
 חלקה 82.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק/1080״, שינוי לתכנית
 ג/7907.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16580,
 ח״ח 13.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין.

 (3) ״תכנית מפורטת מקומית מסי נצ/מק/1084״, שינוי לתכניות
 ג/3417, ג/4952.

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

 מטרת התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טלי 04-6459203. המתנגד
 ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6508508.

 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 נצרת

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מסי נצ/מק/

 1071״, שינוי לתכנית ג/9000.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16539,
 ח״ח 4.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5564, התשנ״ט, עמי 4600.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה נצרת, ת״ד 31, נצרת 16100, טלי 04-6459203,
 וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508, וכל
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 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית שמונה, רחי הרצל 37, קרית שמונה,
 ת״ד 1, קרית שמונה 11019, טלי 6908454 - 04. המתנגד ימציא
 את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000,

 טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וי בתשרי התשס״ו (28 בספטמבר 2006)

 סמי מלול
 יושב ראש ועדת המשנה המקומית

 לתכנון ולבניה קרית שמונה

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אצבע הגליל מופקדת ״תכנית מפורטת מקומית מסי

 אג/מק/035/5952״, שינוי לתכנית מיתאר ג/5952.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא - גוש 14148,
 חלקה 144; גוש 13960, ח״ח 5; מגרש 110ת (גוש ישן).

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור הגלילית,
 טלי 04-6800077. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו
 למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית

 הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 אג/מק/069/7447״, שינוי לתכנית ג/מז/102/7447.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה - גוש
 13700, ח״ח 2; גוש 13942, ח״ח 16, 18.

 מטרת התכנית התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרשים,
 ללא שינוי בשטח הכולל של ייעודי הקרקע; ב) שינוי בהוראות

 בקו בנין הקבוע בתכנית ג/7169.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3532.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור

 (2) ״תכנית מפורטת מסי קצ/מק/4/10834״, שינוי לתכנית
 ג/10834 בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, רובע בתרא
 ״הרצועה״ - גוש 201000, חלקה בהסדר; מגרש 211.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין צדדי הקבוע בתכנית מ־3 מי
 ל־2.45 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3217.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי קצ/מק/1/12072״, שינוי לתכנית
 ג/12072 בתוקף.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קצרין, רובע אפק
- גוש 201000, חלקה בהסדר; מגרש 157.

 מטרת התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי הקבוע בתכנית מ־6
 מי ל־5 מי; ב) שינוי קו בנין צדדי הקבוע בתכנית מ־3 מי

 ל־1.8 מי.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3217.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין, ת״ד 28, קצרין, טלי 04-6969664, וכן
 במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד
 הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508580, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כ״ז באלול התשס״ו (20 בספטמבר 2006)

 שמואל בר-לב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה קצרין

 מרחב תכנון מקומי קרית שמונה

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה קרית שמונה מופקדות תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מפורטת מקומית מסי קש/מק/1533״, שינוי לתכנית
 ג/8367.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה, רחי דן
 דיין 2 - גוש 13169, ח״ח 19; מגרש 11.

 מטרת התכנית: א) הגדלת מספר יחידות דיור במגרש 11
 ל־3 יח״ד; ב) שינוי בקווי בנין.

 (2) ״תכנית מפורטת מקומית מסי קש/מק/1557״, שינוי לתכנית
 ג/7115.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה, רחי
 ארלוזורוב (לידי מיני קניון - לב הצפון) - גוש 13109,

 ח״ח 31, 37; מגרש 15.02.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית; ב) שינוי
 של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי.

 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
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 מרחב תכנון מקומי גולן

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 גו/מק/01/8118״, שינוי לתכנית ג/8118.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חניון המפל הלבן
 — גוש 200000, ח״ח 13.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה בהסכמה, ללא שינוי
 בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב) שינוי בקו בנין הקבוע

 בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.5.2004 ובילקוט הפרסומים 5309, התשס״ד, עמי 3298.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קצרין 12900, טלי 6969712—04, וכן במשרדי
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה,
 נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעוניין רשאי לעיין בה

 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 ו׳ בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 אלי מלכה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה גולן

 מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה הגליל העליון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גע/מק/089״,

 שינוי לתכנית ג/12195.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפתח — גוש 13501,
 ח״ח 4.

 מטרת התכנית: א) הקמת תחנת תדלוק; ב) שינוי קווי בנין;
 ג) הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ד) קביעת הוראות

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון, ת״ד 90000, ראש פינה,
 טלי 6816372—04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית,

 טלי 6508508—04.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 ט״ו בתמוז התשס״ו (11 ביולי 2006)
 אהרון ולנסי

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה הגליל העליון

 הגלילית, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)
 דוד אברהם

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי גא/מק/

 40/06״, שינוי לתכניות ג/7025, ג/9915.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם — גוש 10318,
 ח״ח 28; מגרש 28/1/14 בשלמותו.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה והקטנת קווי בנין. תכנית
 זו משנה רק את המפורט בתכנית זו, שאר ההוראות בתכנית

 ג/9915 בלא שינוי.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—
 04. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
 לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי

.04—6508508 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה—1965, בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי

 גא/מק/12/05״, מתייחסת לתכנית ג/7676.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא — גוש
 17568, ח״ח 66, 67; מגרש 1/1 בשלמותו.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה, והקטנת קווי בנין הקבועים
 בתכנית.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.10.2005 ובילקוט הפרסומים 5458, התשס״ו, עמי 505.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת״ד 505, שפרעם, טלי 9502021—
 04, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 6508508—04, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 אי בתשרי התשס״ז (23 בספטמבר 2006)

 סלאם חאמד
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה גבעות אלונים
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אחוזת ברק - גוש
 17022, ח״ח 4; מגרש 16 בשלמותו.

 מטרת התכנית: א) שינוי בקו בנין צדי וקדמי במגרש 16;
 ב) ניוד זכויות בניה - 16 מ״ר משטח עיקרי לשטח שירות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/01/7562״, שינוי לתכניות
 7562, 9106, מש״צ 4889.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השופט - חלקי
 גושים 12341 ו־12343.

 מטרת התכנית: א) איחוד אזורי מבני משק; ב) מתן
 אפשרות לניצול שטחי הקרקע כנובע ממגבלות בניה
 מהמוביל הארצי; ג) התאמת שטח ייעודי הקרקע לקיים,
 ואפשרות לניצול יעיל של השטחים; ד) איחוד וחלוקה
 של מגרשים לצורך החלפת מיקום שימושי קרקע בין מבני
 משק מגורים ושטחים חקלאיים באופן סימטרי, ללא שינוי
 בזכויות הבניה הקיימות ובלי שינוי בשטח הכולל של כל

 ייעוד קרקע.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,
 טלי 04-6520038, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל
 מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 י״ג באב התשס״ו (7 באוגוסט 2006)
 דוד בריל

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי ג/לג/16/06/9169״.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דרום מרכז סכנין
- גוש 19317, ח״ח 2.

 מטרת התכנית: הקטנת קווי בנין ואיחוד וחלוקה
 בהסכמה.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי 04-6746741. העתק
 ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508555.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה יזרעאלים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 1) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/04/3481״, בהתאם לתכנית
.3481 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חגיאגירה - גוש
 10343, ח״ח 40; מגרש 35.

 מטרת התכנית: שינוי בקו בנין קדמי במגרש 35
 בחגיאגירה.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/04/3657״, שינוי לתכנית
.3657 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגידו - גוש 11092,
 ח״ח 8, 9; גוש 11093, ח״ח 138.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקה מחדש של שתי חלקות
 8 ו־9 לצורך הסדרת זכויות משפחת שור בטאבו.

 (3) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/03/7801״, שינוי לתכנית
.7801 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר גדעון - גוש
 16770, ח״ח 29; מגרש 110ב בשלמותו.

 מטרת התכנית: שינוי בקו בנין אחורי מ־4 מי ל־0 מי במגרש
 110ב בכפר גדעון.

 (4) ״תכנית מפורטת מסי מק/יז/01/14130״, שינוי לתכנית
.14130 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 11467, ח״ח 78.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין צדי מערבי מ־3 מי
 ל־1.04 מי.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה יזרעאלים, מועצה אזורית עמק יזרעאל,
 טלי 04-6520038. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת

 עילית, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 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 מק/יז/05/287״, שינוי לתכנית
 גב״מ 287.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון - גוש
 10364, ח״ח 2; מגרש 128.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו, עמי 3993.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי 8/מע/מק/45/8588״, שינוי לתכנית
 8/ג/8588.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא -
 גוש 17396, ח״ח 65; מגרש 65/2.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין למתן לגיטימציה לבניה
 קיימת.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 21.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5537, התשס״ו, עמי 3535.

 (3) ״תכנית מסי 4/מע/מק/27/9607״, שינוי לתכנית 4/ג/9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע - גוש 16875,
 ח״ח 5; מגרש א/5/3.

 מטרת התכנית: א) שינוי קווי בנין וכיסוי קרקע;
 ב) הרחבת דרך עד גבול המגרש.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3219.

 התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית, טלי
 04-6468585, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 הי בתשרי התשס״ז (27 בספטמבר 2006)

 ראפע חגיאגירה
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה מבוא העמקים

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

 מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

 1) ״תכנית מפורטת מסי מנ/מק/2106״, שינוי לתכנית
 ג/12402.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות - גוש 19446,
 חלקה 38.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין צדדי במפלס קומת קרקע
 בלבד.

 (2) ״תכנית מפורטת מסי מנ/מק/2206״, שינוי לתכנית
 ג/12402.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלות - גוש 18377,
 ח״ח 1, 2, 5; גוש 18378, ח״ח 26.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה של מגרש ששטחו כ־12
 דונם ל־3 מגרשים של כ־4 דונם כל אחד; ב) קביעת קווי
 בנין צדדיים בין מגרשים חדשים; ג) קביעת קו בנין משטח

 מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 ג/לג/2/06/9631״, שינוי לתכניות ג/12908, ג/9631.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מערב דיר חנא, שכי
 אלקלעה - גוש 19418, ח״ח 15, 18, 19, 26-23, 32, 33.

 מטרת התכנית: הקטנת קו בנין לכביש מסי 9 והעתקת דרך
 להולכי רגל והקטנת קו בנין שלה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5528, התשס״ו, עמי 3219.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל, ת״ד 80, סכנין, טלי 04-6746741,
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון,
 ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין

 בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 כי באלול התשס״ו (13 בספטמבר 2006)
 סיאח חמוד

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה לב הגליל

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה מבוא העמקים ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מסי 4/מע/מק/29/9607״,

 שינוי לתכנית 4/ג/9607.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יפיע - גוש 990499,
 חלקה 1 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית.

 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 המקומית
 לתכנון ולבניה מבוא העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית,
 טלי 04-6468585. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית,

 טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

 הודעה בדבר אישור תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

 (1) ״תכנית מסי 10/מעמק/26/6706״, שינוי לתכנית 10/ג/
.6706 
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 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 המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל, ת״ד 377, טמרה, טלי 04-9942121.
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון

 ולבניה מחוז הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 גי בשבט התשס״ו (1 בפברואר 2006)

 סמיר והבה
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה שפלת הגליל

 מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה אילת ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 2/מק/402״, על תכנית זו
 חלות כל הוראות תכנית 2/מק/321, למעט השינויים הכלולים

 בתכנית זו (לתאי שטח 10-1).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכי גנים בי
- חלקי גוש 40077 (לא מוסדר); חלקי גוש 40079; חלקי גוש
 40013; גבולות התכנית: דרום מזרח - דרך מצרים, צפון - שדי
 ארגמן ושכי אמדר, דרום מערב - נחל השחמון; שטח התכנית:

 120,238 דונם.

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים
 ובלבד שאין בתכנית שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע,
 ב) שינוי קווי הבנין הקבועים בתכנית שבתוקף לפי מיתאר
 המגרשים המצוינים בתכנית המוצעת; ג) שינוי של הוראות

 לפי תכנית בדבר 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 המקומית לתכנון
 ולבניה אילת, רחי חטיבת הנגב, ת״ד 14, אילת, טלי 6367114¬
 08. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, רחי התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100,

 טלי 08-6263820.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 מאיר יצחק הלוי
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אילת

 דרך כניסה כקו בנין אפס; ד) שינוי קו בנין אחורי מ־8 מי
 ל־4 מי.

 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 המקומית לתכנון
 ולבניה מעלה נפתלי, רחי האורנים 1, ת״ד 494, מעלות,
 טלי 04-9978030. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, ת״ד 595,

 נצרת עילית 17000, טלי 04-6508508.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 הי באלול התשס״ו (29 באוגוסט 2006)

 שלמה בוחבוט
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה מעלה נפתלי

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 מש/מק/1/29״, שינוי לתכנית ג/במ/29.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הררית/יחד - גוש
 19352, ח״ח 9, 18, 21.

 מטרת התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5543, התשס״ו, עמי 3870.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה משגב, אזור תעשיה תרדיון, משגב, טלי
 04-9990102, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הצפון, ת״ד 595, נצרת עילית, טלי 04-6508508, וכל מעוניין
 רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים

 לקהל.

 כ״ו באלול התשס״ו (19 בספטמבר 2006)

 הרצל גדז׳
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה משגב

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז הצפון מופקדת ״תכנית מפורטת מסי שג/מק/48/05״,

 שינוי לתכנית ג/5071.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19608,
 חלקה 78 בשלמותה.

 מטרת התכנית: שינוי קו בנין בדבר בניה קיימת בלבד.
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 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר הפקדת תכניות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון

 ולבניה באר שבע, מופקדות תכניות אלה:

 (ו) ״תכנית מסי 5/מק/2393״, שינוי לתכניות 3/128/03/5,
.128/03/5 ,22/128/03/5 ,20/128/03/5 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ וי,
 מבצע דני 50 - גושים 38088, חלקות 130, 205 (חלק); מגרש
 מסי 149 חד־משפחתי בודד באזור מגורים א׳ (בנה ביתך).

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין: קו בנין קדמי מ־3
 מ׳ ל־2.87 מ״ר, קו בנין צדדי מ־3 מ׳ ל־0 מ׳ ו־1.75 מ״ר .

 (2) ״תכנית מסי 5/מק/2395״, שינוי לתכנית 5/במ/198.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נווה
 זאב פלח 7, רח׳ שטיינמן 77 - גוש 38267 (בהסדר); מגרש

 מס׳ 64 חד־משפחתי באזור מגורים א׳ (בנה ביתך).

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית מרבית ללא
 שינוי בסך כל השטח המותר לבניה מ־185 מ״ר ל־249 מ״ר;
 ב) שינוי בקווי בנין אחורי מ־5 מ׳ ל־3 מ׳ וקווי בנין צדדיים
 מ־3 מ׳ ל־2.70 מ׳; ג) שינוי הוראות בדבר בינוי לגבי גובה

 בנין בקומה אחת.

 (3) ״תכנית מס׳ 5/מק/2407״, שינוי לתכנית 5/במ/198.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נווה
 זאב פלח 7, רח׳ גנסין - גוש 38267 (בהסדר); מגרש מס׳ 154

 חד־משפחתי בודד באזור מגורים א׳ (בנה ביתך).

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית קרקע מרבית
 מ־185 מ״ר עד 215 מ״ר (כולל 15 מ״ר חניה מקורה); ב)
 שינוי בקווי בנין צדדיים ואחורי; ג) שינוי הוראות בדבר

 בינוי לגבי גובה מבנה בקומה אחת.

 (4) ״תכנית מס׳ 5/מק/2408״, שינוי לתכנית 5/במ/198.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ׳ נווה
 פלח 7, רח׳ גנסין - גוש 38266 (בהסדר); מגרש מס׳ 142

 חד־משפחתי בודד באזור מגורים א׳ (בנה ביתך).

 עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת תכסית קרקע מרבית
 מ־185 מ״ר עד 215 מ״ר (כולל 150 מ״ר סככת רכב); ב) שינוי
 הוראות בדבר בינוי לגבי גובה מבנה בקומה אחת; ג) שינוי

 בקווי בנין צדדיים ואחורי.

 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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
 בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת״ד 15, באר שבע, טל׳

.08-6463656 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 יי באלול התשס״ו (3 בספטמבר 2006)
 יעקב טרנר

 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה באר שבע

 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

 3/מק/2168״, שינוי לתכנית מפורטת 11/115/03/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, את״צ,
 רחי האשלג 2 - גוש 2029, ח״ח 16, 27; מגרש 16ב;

 שטח התכנית: 5,175 מ״ר.

 מטרת התכנית: שינוי קווי בנין לפי פירוט זה:
 א) שינוי קו בנין צדדי (מזרחי) מ־4 מי ל־0 מי במגרש 16ב;
 ב) שינוי קו בנין אחורי (דרומי) מ־6 מי ל־2 מי במגרש 16ב עילי,

 ו־0 מי למרתף חניה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.5.2006 ובילקוט הפרסומים 5547, התשס״ו, עמי 3993.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשדוד, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים
 אי, גי, בשעות 18.00-16.00, וביום הי, בשעות 13.00-10.00,

 כשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
 כ״ז באלול התשס״ו (20 בספטמבר 2006)

 צבי צילקר
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה אשדוד

 מרחב תכנון מקומי אשקלון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

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

 4/מק/2166״, שינוי לתכנית מיתאר 123/101/02/4.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכי רמת
 הכרמים, שדי ירושלים - גוש 1935, ח״ח 64; גוש 1966, ח״ח
 28, 31, 53, 56; מגרשים 300, 301, 907, 950 בשלמותם מתכנית

.123/101/02/4 

 מטרת התכנית: א) איחוד וחלוקת מגרשים מחדש; ב) שינוי
 במיקום קווי בנין בהתאם לגבולות חדשים; ג) שינוי תכנית

 בינוי מנחה; ד) שינוי חלוקת שטחי בניה; ה) תוספת 3 קומות.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 3.2.2006 ובילקוט הפרסומים 5501, התשס״ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה אשקלון, רחי הגבורה 7, מרכז נפתי, אשקלון, טלי
 08-6792466, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
 הדרום, קרית הממשלה, רחי התקוה 4, באר שבע, טלי 6263784¬
 08, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים

 האמורים פתוחים לקהל.

 וי בתשרי התשס״ז (28 בספטמבר 2006)

 שפרן לוי
 ממלא מקום יושב ראש הועדה
 המקומית לתכנון ולבניה אשקלון
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 מרחב תכנון מקומי שמעונים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מסי 7/מק/2517״,

 שינוי לתכנית מסי 10/311/03/7.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ערערה, שכי 2א;
 מגרש 59.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין בהתאם לקיים
 בשטח; ב) שינוי מרחק בין הבתים.

 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 חודשיים מיום פרסומה של הודעה
 זו בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 שמעונים, רחי קק״ל 139, בית ידיעות אחרונות, באר שבע, טלי

 6230966־08.

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 יי באלול התשס״ו (3 בספטמבר 2006)

 עמיר ריטוב
 יושב ראש הועדה המקומית

 לתכנון ולבניה שמעונים

 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 3005/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה מחנופש - אגודה לחברה קיט נופש,
 ע״ר 58-002479-2,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.1.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.12.2006 בשעה 9.00.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 מרחב תכנון מקומי קרית גת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
 ולבניה קרית גת, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
 מחוז דרום, מופקדת ״תכנית מס׳ 9/מק/2015״, שינוי לתכנית

.6/109/03/9 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 1901,
 חלקה 18 בשלמותה; מגרש 310 בשלמותו; מצפון - רח׳ שמואל

 הנביא, ממזרח - רח׳ אליהו הנביא.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין קדמי וצדדי.

 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 ממועד פרסומה של ההודעה
 המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה קרית גת, רח׳ חשון 1, קרית גת, טל׳ 08-6874723.
 העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, רח׳ התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע, טל׳ -08

.6263384 

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

 העובדות שעליהן היא מסתמכת.

 כ״ו באלול התשס״ו (19 בספטמבר 2006)
 מיכה גבאי

 יושב ראש ועדת המשנה
 לתכנון ולבניה קרית גת

 מרחב תכנון מקומי רמת חובב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון
 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישור ״תכנית מיתאר מסי
 19/מק/2016״, שינוי לתכנית 7/110/02/19 לפי תשריט חלוקה

 מסי 7/110/02/19(2).

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית
 תעשייתית רמת חובב, מפעל מכתשים - גוש 100177, ח״ח 1;

 מגרש 31.

 עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין קדמי (צפוני)
 במגרש 31, תוך שמירה על ייעוד המגרש, היקף הבניה וגובה.

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.4.2006 ובילקוט הפרסומים 5532, התשס״ו.

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת חובב, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
 ולבניה מחוז הדרום, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים

 ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 יי באלול התשס״ו (3 בספטמבר 2006)

 גיורא מיוחס
 יושב ראש הועדה המקומית
 לתכנון ולבניה רמת חובב
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 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 3098/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-983ו,

 ובענין פירוק חברת מ.א.ע ריבק ליין בגדי עור ואופנה (1997)

 בע״מ, ח״פ 51-245248-3, מרח׳ הלל 24, ירושלים,

Sencan Der, חברה זרה הרשומה לפי i T D :והמבקשת 
 חוקי תורכיה, ע״י ב״כ עו״ד דוד לב ו/או יצחק לב, מרח׳ שאול
 המלך 39, תל אביב 64928, טל׳ 03-6965303, פקס׳ 03-6965171.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 7.11.2006 בשעה 11.00.

 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 1.11.2006.

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

 יצחק לב, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 1792/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת נטוורק פרייווסי. קום בע״מ, ח״פ

 51-295053-6, מרח׳ מדינת היהודים 103, הרצליה 46733,

 והמבקשים: יפית פלח, ת״ז 27445683 ואבי רוזה, ת״ז
 028124733, ע״י ב״כ עו״ד רונלי מאירוביץ, מרח׳ התנאים 2,

 הרצליה 46447, טל׳ 09-9567766, פקס׳ 09-9567798.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 13.12.2006 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 משעה 17.00

 ביום 6.12.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רונלי מאירוביץ, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 3014/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה למען נפגעי קוסובו, ע״ר 58-034033-9,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.1.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.12.2006 בשעה 9.00.

 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 12.00.

 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 3051/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה ילדים - העמותה הישראלית לאימוץ

 בין־ארצי, ע״ר 58-032038-0,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.3.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 5.12.2006 בשעה 9.00.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 412 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

 תיק אזרחי 2052/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת ג׳ירוטק השקעות בע״מ, ח״פ 51-319910-9,

 והמבקשים: סיגל גפן, ת״ז 058773441 ואחרים, ע״י ב״כ
 עו״ד ד״ר י׳ שגב ושות׳, מרח׳ ויסוצקי 4, תל אביב 62502, טל׳

 03-5441417, פקס׳ 03-5464262.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 20.12.2006 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 משעה 18.00

 ביום 6.12.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רונן בר-און, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2073/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה אלישיב - הישיבה התיכונית בלוד,
 ע״ר 58-035328-2,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2047/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מגוון אירועים בע״מ, ח״פ 51-096472-9,

 והמבקשת: ליאת אדרי, ת״ז 024857443, ע״י ב״כ אורן
 הראל, מרח׳ אחד העם 35, תל אביב 65202.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 15.1.2007 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 משעה 12.00

 ביום 7.1.2007.

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

 אורן הראל, עו״ד
 בא כוח המבקשת

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2052/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אינטגרל שירותים פיננסיים (ישראל)
 בע״מ, ח״פ 51-366229-6,

 והמבקשים: סיגל גפן, ת״ז 058773441 ואחרים, ע״י ב״כ
 עו״ד ד״ר י׳ שגב ושות׳, מרח׳ ויסוצקי 4, תל אביב 62502, טל׳

 03-5441417, פקס׳ 03-5464262.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 20.12.2006 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 משעה 18.00

 ביום 6.12.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רונן בר-און, עו״ד
 בא כוח המבקשים
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 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2076/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה שורשים שלנו להנצחת בן דוד יוסף,
 ע״ר 58-038238-0,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2077/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת לחזור לחיים בשביל החיים, ע״ר
,58-029793-3 

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2074/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה אולפנת בני עקיבא לאומנויות,
 למוסיקה ותקשורת, ע״ר 58-030791-6,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2075/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה שכונת תפארת חולות ראשון-לציון,
 ע״ר 58-011639-0,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 792/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אחים סלילת (סי.פ. 1998) בע״מ,

 והמבקשים: וליד אגבאריה ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אלי חן,
 מרח׳ מעלה השחרור 9, חיפה 33284.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.8.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 17.12.2006 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 10.12.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אלי חן, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 794/05

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת דרייקור בע״מ,

 והמבקשים: אהרון אלקובי ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד נעמי
 גרטופסקי, מרח׳ האורן 37, מושב גבע כרמל.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2005 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 28.12.2006 בשעה 14.00.

 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 21.12.2006.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 נעמי גרטופסקי, עו״ד
 באת כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

 תיק אזרחי 2078/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת אגודת ״אזע״ לישראל, ע״ר 58-001288-4,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 22.1.2007 בשעה 8.30.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 606/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת רשת שיווק בסט מודל 1996 בע״מ.

 והמבקשת: עבוד ויקטור אחזקות בע״מ, רח׳ בן עמי 65/1,
 עכו.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 27.12.2006 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 8.30

 ביום 26.12.2006.

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

 אלי עבוד, עו״ד
 בא כוח המבקשת
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 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 885/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אגרילון עבודות מתכת (1994) בע״מ, ח״פ
 51-206935-2, אזור תעשיה דרומי, מגדל העמק,

 והמבקש: עלי קסום, ת״ז 059359612, ע״י ב״כ עו״ד איהאב
 סעדי ו/או אחמד סעדי ו/או טארק חסנין ו/או עלי סעדי,
 ממשרד א׳ סעדי ושות׳, רח׳ הבנקים 3, חיפה 33261, טל׳

 04-8555155, פקס׳ 04-8555158.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.10.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.1.2007 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 משעה 13.00 ביום

.17.1.2007 

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

 איהאב סעדי, עו״ד
 בא כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 890/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת יתרון מימון 10, ח״פ 51-246618-6, מרח׳
 הרברט סמואל 59, חדרה,

 והמבקשת: היחידה לפירוק כינוס נכסים ופש״ר, אגף מס
 הכנסה - פקיד שומה חדרה, ע״י ב״כ עו״ד יעקב כהן ו/או מזי
 רנצלר ו/או אירית כהן רבינוביץ ו/או אריק שמיר ו/או ג׳ריאס
 פאנוס ו/או מאיה קפלן, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל׳

 03-7633180, פקס׳ 03-7633285.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.10.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.1.2007 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 14.1.2007.

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

 מאיה קפלן, עו״ד
 באת כוח אגף מס הכנסה

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 869/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת לילית שמירה, אבטחה ,שירותים ונקיון
 (סניף צפון) בע״מ,

 והמבקשים: כמיל אדריסוב ודניאל וישנבצקי, ע״י ב״כ
 עו״ד אמיר גנטוס, מרח׳ עין דור 21, חיפה.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 14.2.2007 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00

 ביום 7.2.2007.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אמיר גנטוס, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 870/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת אדלר גופר פרסום ושווק בע״מ,

 והמבקש: אבישי נורד, ע״י ב״כ עו״ד שמעון ברקוביץ, מרח׳
 הרצל 2, ת״ד 4567, חיפה 31044.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 3.1.2007 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 משעה 12.00 ביום

.25.12.2006 

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

 שמעון ברקוביץ, עו״ד
 בא כוח המבקש
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 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 326/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה גבעת עדי, ע״ר 58-007576-0,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.1.2007 בשעה 9.00.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 327/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק העמותה מוסדות מעלת מאיר ע״ש האדמו״ר ר׳
 מאיר אבוחצירא זצוק״ל, ע״ר 58-021562-2,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.1.2007 בשעה 9.00.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש

 בבית המשפט המחוזי בחיפה

 תיק אזרחי 891/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מ.כ.א.מ מחשבים, כח אדם ומינהל בע״מ,
 ח״פ 51-166790-9, מרח׳ הרברט סמואל 59, חדרה,

 והמבקשת: היחידה לפירוק כינוס נכסים ופש״ר, אגף מס
 הכנסה - פקיד שומה חדרה, ע״י ב״כ עו״ד יעקב כהן ו/או מזי
 רנצלר ו/או אירית כהן רבינוביץ ו/או אריק שמיר ו/או ג׳ריאס
 פאנוס ו/או מאיה קפלן, מדרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל׳

 03-7633180, פקס׳ 03-7633285.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.10.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 24.1.2007 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 13.00

 ביום 14.1.2007.

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

 מאיה קפלן, עו״ד
 באת כוח אגף מס הכנסה

 בבית המשפט המחוזי בנצרת

 תיק אזרחי 325/06

 בענין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק עמותת בית לצדיק - יבניאל, ע״ר 58-031358-3,

 והמבקש: רשם העמותות, ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי, מרח׳
 כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת״ד 34071, ירושלים 91340.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי
 בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 8.1.2007 בשעה 9.00.

 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 12.00.

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

 מירית כנרי, עו״ד
 באת כוח המבקש
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 המשמר סוכנויות 937ו בע״מ

 (ח״פ 51-000077-1)

 (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 10.12.2006, בשעה 16.00, במשרדו של עו״ד

 רחמים פורי, רח׳ גרוזנברג 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 מרים ורדי, מפרקת

 סקופלת שירותים בע״מ

 (ח״פ 51-266994-6)

 (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 12.12.2006, בשעה 16.00, במשרדי שמגדל משה
 אביב, דרך ז׳בוטינסקי 7, קומה 42, רמת גן, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 אמיר טיטונוביץ, עו״ד, מפרק

 תלמה ואריאל חברה להשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-147095-7)

 (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 13.12.2006, בשעה 17.00, במשרדה הרשום
 של החברה, רח׳ עצמון 7, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אריאל בן טובים, מפרק

 אפיקים מאוחדים תפעול והפקה (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-203356-4)

 (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 14.12.2006, בשעה 17.00, ברח׳ נירים 7, תל

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9398/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת טביב זאדה ובניו בנין השקעות ופיתוח
 בע״מ,

 והמבקשים: אל אהירט ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד אילן אבירם,
 מרח׳ ויצמן 7/1, באר שבע.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.8.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 11.12.2006 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי

 עבודה לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 אילן אבירם, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

 תיק אזרחי 9472/06

 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

 ובענין פירוק חברת מחלבות אשדוד שיווק בע״מ, ח״פ
,51-146354-9 

 והמבקשים: בוריס רוזין ואחרים, ע״י ב״כ עו״ד רז מסורי
 ו/או אליעזר גריסרו, מרח׳ ז׳בוטינסקי 65, ראשון לציון 75218.

 נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.9.2006 הוגשה בקשה לבית
 המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
 וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

 30.1.2007 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

 את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר,
 באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי

 עבודה לפני מועד הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת
 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

 רז מסורי, עו״ד
 בא כוח המבקשים

 418 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 נטלי רקה, עו״ד, מפרקת

 אמיר ויסמן אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-288153-3)

 (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 24.12.2006, בשעה 10.30, במשרדי החברה,
 רח׳ פעמונית 116, מכבים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אמיר וייסמן, מפרק

 מרחב ניהול בתי קולנוע בע״מ

 (ח״פ 51-084341-0)

 (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 24.12.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, גבעת
 שפירא 42912, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד
 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

 לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 יעקב מרחב, מפרק

 סגמרקט בע״מ

 (ח״פ 51-359901-9)

 (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 24.12.2006, או ביום העסקים הראשון שלאחר 30
 יום ממועד פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה
 16.00, במשרדי המפרק, רח׳ מנחם בגין 23, קומה 27, לשם הגשת
 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.

 ארז אלמוג, עו״ד, מפרק

 גי.או.מיינד השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-289000-5)

 (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 24.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳

 אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.

 אברהם פרחי, מפרק

 לבנפלד ברי אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-331170-4)

 (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 14.12.2006, בשעה 16.00, במשרדו של המפרק,
 עו״ד ברי לבנפלד, רח׳ ריבלין 22, ירושלים, לשם הגשת דוח
 סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
 בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות

 של החברה.
 ברי לבנפלד, מפרק

 נכסי לאופר בע״מ

 (ח״פ 51-065589-7)

 (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 17.12.2006, בשעה 10.00, במשרד רו״ח אליעזר
 טרנר ושות׳, רח׳ קרליבך 23, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 גבריאל לאופר, מפרק

 ראובן סנדר אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-288151-7)

 (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 24.12.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח׳
 היסמין 21, גינות שומרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 ראובן סנדר, מפרק

 הגורם השני בע״מ

 (ח״פ 51-308094-5)

 (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 24.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי החברה,
 רח׳ מדינת יהודים 85, הרצליה 46766, לשם הגשת דוח סופי
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 הנ״ל תתכנס ביום 31.12.2006, בשעה 18.00, במשרדי עו״ד
 אמנון אברהמי, רח׳ סוקולוב 48, חולון, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אמנון אברהמי, עו״ד, מפרק

 נופר מיכלס סחר ושרותים בע״מ

 (ח״פ 51-351469-5)

 (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 31.12.2006, בשעה 18.00, במשרדי עו״ד
 אמנון אברהמי, רח׳ סוקולוב 48, חולון, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.
 אמנון אברהמי, עו״ד, מפרק

 ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 אבי כהן, מפרק

 די.אס.אן טכנולוגיה בע״מ

 (ח״פ 51-167573-8)

 (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 24.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי באת
 כוח החברה, עו״ד מירב גור, ממשרד עו״ד סיטן פולצ׳ק ושות׳,
 רח׳ ה׳ באייר 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 מירב גור, עו״ד
 באת כוח החברה

 מלכות הכתר מסחר ושיווק (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-351099-0)

 (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 31.12.2006, בשעה 18.00, במשרדי עו״ד
 אמנון אברהמי, רח׳ סוקולוב 48, חולון, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 אמנון אברהמי, עו״ד, מפרק

 פנאי טיים בע״מ

 (ח״פ 51-364028-4)

 (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 16.1.2007, בשעה 20.00, ברח׳ קפלן 1, אזור, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 אילן לוי, עו״ד, מפרק

 צ. הראל מנועי חשמל בע״מ

 (ח״פ 51-338142-6)

 (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 ב׳, 22.1.2007, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רו״ח

 מגרק חברה בע״מ

 (ח״פ 51-247954-4)

 (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 28.12.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח׳
 יואב בן צרויה 9, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 יוליה קריאולנסקי-מדבדובסקי, עו״ד, מפרקת

 שוחט רבינוביץ החזקות בע״מ

 (ח״פ 51-268867-2)

 (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 28.12.2006, בשעה 11.00, אצל משרד רו״ח שוחט
 רבינוביץ, רח׳ יד חרוצים 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 דב רבינוביץ, מפרק

 שם וברכה מסחר ושיווק (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-351098-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות
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 פרי קייר בע״מ

 (ח״פ 51-173443-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד״ר עו״ד דליה אבן-להב,

 משד׳ רוטשילד 45, תל אביב 65784, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 ד״ר דליה אבן-להב, עו״ד, מפרקת

 חתול ברשת בע״מ

 (ח״פ 51-292940-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יעקב מנור, מדרך

 מנחם בגין 154, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 יעקב מנור, עו״ד, מפרק

 עד עולם קווים לדמותם בע״מ

 (ח״פ 51-350783-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 16.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גד בן־חיים, ת״ז

 023893506, מרח׳ ציפורי 14, הרצליה 46598, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גד בן-חיים, עו״ד, מפרק

 שני לוי, רח׳ צה״ל 6, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שני לוי, רו״ח, מפרק

 רובינשטיין חשבונאות ומיסים בע״מ

 (ח״פ 51-306050-9)

 (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 ג׳, 23.1.2007, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רו״ח
 שני לוי, רח׳ צה״ל 6, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 שני לוי, רו״ח, מפרק

 בי-גוד אליפור את סתת בע״מ

 (ח״פ 51-299347-8)

 (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 27.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא סתת, ת״ז 029721222,

 ממרכז ספיר 7/35, ירושלים, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גיא סתת, מפרק

 גליה שיווק בע״מ

 (ח״פ 51-146911-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.10.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה גורקו, ת״ז

 003143385, מרח׳ דיזינגוף 44, 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.

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

 מנשה גורקו, מפרק
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 דה יאל בע״מ

 (ח״פ 51-127680-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן שדה, ת״ד 1895,

 רמת השרון 47117, למפרק החברה.

 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

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

 ראובן שדה, מפרק

 בטיחוטים בע״מ

 (ח״פ 51-354120-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.10.2005, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את קלאודיה הלוי, מרח׳ פלג

 29, כניסה 2, ערד, טל׳ 08-9973712, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 קלאודיה הלוי, מפרקת

 ססובר הפקות בע״מ

 (ח״פ 51-293294-0)

 (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 30.11.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח׳ משה
 קול 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה
 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

 כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 דברת דגן, רו״ח, מפרקת

 יסודות רום חברה לבנין בע״מ

 (ח״פ 51-185666-8)

 (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 15.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה גלבלום, מרח׳ בן

 גוריון 1, בני ברק, טל׳ 03-6155155, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 משה גלבלום, רו״ח, מפרק

 י. מיגון אקספרס בע״מ

 (ח״פ 51-337508-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.6.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר סויסה, מרח׳ ים

 המלח 1, לפיד, 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.

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

 אשר סויסה, מפרק

 סופר אור נס בע״מ

 (ח״פ 51-228661-8)

 (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 15.10.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי נסים, 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.

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

 אורי נסים, מנהל
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 תתכנס ביום 30.11.2006, בשעה 18.00, במשרדי החברה, אצל
 המפרק, מאיר ורשבסקי, רח׳ משה שרת 37, תל אביב 62199,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 מאיר ורשבסקי, מפרק

 י.מ.ש.א. אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-166245-4)

 (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 30.11.2006, בשעה 18.30, במשרדי החברה, אצל
 המפרק, מאיר ורשבסקי, רח׳ משה שרת 37, תל אביב 62199,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 מאיר ורשבסקי, מפרק

 ח.י. מרכז הביגוד חיפה בע״מ

 (ח״פ 51-174995-4)

 (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 30.11.2006, או ביום העסקים הראשון לאחר 30
 יום מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה
 17.00, במשרדו של המפרק, רח׳ אושה 5, קרית ביאליק, לשם
 הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק
 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

 ובניירות של החברה.

 יהודה פדרליין, מפרק

 שדוב החזקות (2000) בע״מ

 (ח״פ 51-305659-8)

 (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 3.12.2006, בשעה 10.00, במשרדי עו״ד מיתר
 ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדווין ושות׳, רח׳ 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.
 שמואל הכהן, מפרק
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 אירומרט תיירות ושייט בע״מ

 (ח״פ 51-161210-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורית אלעזרי, ת״ז

 054090253, מרח׳ שלמה המלך 78, תל אביב, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 יונה אויגן

 יושב ראש האסיפה

 אייסר מחשב (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-281795-8)

 (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 30.11.2006, בשעה 10.00, אצל משרד יגאל ארנון
 ושות׳, רח׳ ריבלין 22, ירושלים 91000, לשם הגשת דוח סופי
 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
 החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של

 החברה.

 טרי ברון, מפרק

 המלך הורדוס שיווק וסחר בינלאומי בע״מ

 (ח״פ 51-212723-4)

 (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 30.11.2006, או 30 יום לאחר פרסום הודעה זו, לפי
 המאוחר מביניהם, בשעה 10.00, במשרדו של המפרק, עידו
 כץ, רח׳ הינקטון 24, אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עידו כץ, מפרק

 אמדד חברה לאחזקות והשקעות בע״מ

 (ח״פ 51-280920-3)

 (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
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 דורון מוזס, עו״ד בע״מ

 (ח״פ 51-334193-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עופר בן־עזרא, מרח׳
 שיבת ציון 68, ת״ד 44682, חיפה 31446, טל׳ 04-8678514, 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.

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

 עופר בן-עזרא, עו״ד, מפרק

 בר-טל, אחזקות יעוץ, שמירה ושרותים כלליים בע״מ

 (ח״פ 51-110752-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 1.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שמשון שטיין, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 35, רמת גן, 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.

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

 שמשון שטיין, עו״ד, מפרק

 יוסף זיו נחשון, עו״ד בע״מ

 (ח״פ 51-334194-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 21.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד עופר בן־עזרא, מרח׳
 שיבת ציון 68, ת״ד 44682, חיפה 31446, טל׳ 04-8678514, 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.

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

 עופר בן-עזרא, עו״ד, מפרק

 אנוטה בע״מ

 (ח״פ 51-256301-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה הלר, ת״ז 042546978,

 אצל כור תעשיות בע״מ, מגדלי עזריאלי 3, הבנין המשולש,

 קומה 43, 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.

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

 שלמה הלר, עו״ד, מפרק

 בר כספי יועצים בע״מ

 (ח״פ 51-328515-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 31.7.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס יוסף ברוך, מרח׳

 הרקפת 165, אלישמע, 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.

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

 עמוס יוסף ברוך, מפרק

 טאמאיו בע״מ

 (ח״פ 51-196043-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 7.8.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן כבירי, מרח׳ נחל בוקק

 17, מודיעין, טל׳ 08-9703311, 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.

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

 אילן כבירי, מפרק
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 ד.ג.ש. פתרונות בע״מ

 (ח״פ 51-350867-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מוטי רינקוב, מרח׳

 ז׳בוטינסקי 3א, רמת גן, 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.

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

 מוטי רינקוב, עו״ד, מפרק

 גיי.איי, פלוס זכויות ומותגים בע״מ

 (ח״פ 51-35671-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 16.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל עמית, ת״ז 22027106,

 למפרק החברה.
 גיל עמית, מפרק

 דיה אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-128648-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 8.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ידין, למפרק

 החברה.

 דניאל ידין, מפרק

 ת.מ.ר טכנולוגיות (רוזנצויג) 2000 בע״מ

 (ח״פ 51-291660-2)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד בנימין מלק, מרח׳
 ניצנים 39, ת״ד 5903, מגדל העמק 23513, טל׳ 04-6540548,

 למפרק החברה.

 מיקרונט מערכות (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-202384-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.10.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן ישראלי,
 ממשרד עו״ד ישראלי, בן־צבי, מרכז עזריאלי 1, קומה 25, תל

 אביב 67021, 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.

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

 איתן ישראלי, עו״ד, מפרק

 בריליאנס בע״מ

 (ח״פ 51-335906-7)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 9.7.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן ישראלי,
 ממשרד עו״ד ישראלי, בן־צבי, מרכז עזריאלי 1, קומה 25, תל

 אביב 67021, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איתן ישראלי, עו״ד, מפרק

 בלו פמפקין סופטוויר ישראל בע״מ

 (ח״פ 51-331354-4)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.10.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איתן ישראלי,
 ממשרד עו״ד ישראלי, בן־צבי, מרכז עזריאלי 1, קומה 25, תל

 אביב 67021, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 איתן ישראלי, עו״ד, מפרק
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 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.

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

 אריה אדלמן, עו״ד, מפרק

 פרמיס קליניקל טרילס אנד ריסרץ׳ בע״מ

 (ח״פ 51-230028-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד זיו עירוני, ת״ז

 055059463, מבית אליהו, רח׳ אבן גבירול 2, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 זיו עירוני, עו״ד, מפרק

 שירלי דנון השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-317811-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.10.2006, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
 יעקב דנון, ת״ז 051623007, מרח׳ רמב״ם 12, בת ים, למפרק

 החברה.
 יעקב דנון, מפרק

 לוקו בדים בע״מ

 (ח״פ 51-344253-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה רשקס, מרח׳ בוקר 5,

 הרצליה, 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.

 אריה רשקס, מפרק

 ילקוט הפרסומים 5592, חי בחשון התשס״ז, 30.10.2006

 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.

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

 בנימין מלק, עו״ד, מפרק

 אם.גיי.אם. המרכז לאספקה טכנית בע״מ

 (ח״פ 51-367777-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרקו טנגן, ת״ז 17324633,

 מרח׳ סיבכי 2, להבים, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 מרקו טנגן, מפרק

 וויגו טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-352841-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים משותפים

 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 10.8.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכסנדר וינוקור, מרח׳
 התשבי 108א, חיפה, ואת ישראל גולד, מרח׳ התשבי 50, חיפה

 למפרקים המשותפים של החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקים הנ״ל.

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

 ישראל גולד אלכסנדר וינוקור

 מפרקים משותפים

 אוטוקשר בע״מ

 (ח״פ 51-341839-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אריה אדלמן ו/או

 יעקב קרקובר, מרח׳ ביל״ו 17, רחובות, למפרק החברה.
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 שירה דונביץ׳ - משרד עורכי דין

 (ח״פ 51-328092-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא שגיב, ת״ז

 032812489, מרח׳ לינקולן 20, 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.

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

 גיא שגיב, עו״ד, מפרק

 לידיר בע״מ

 (ח״פ 51-165402-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 18.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בן הראש, מדרך בית

 לחם 39, ירושלים, 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.

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

 יוסף בן הראש, מפרק

 ע.ש.א השקעות ונכסים בע״מ

 (ח״פ 51-092190-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון קנול, מרח׳ בראלי

 10, תל אביב 69364, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אמנון קנול, מפרק

 א.ק.ש.ן. תקשורת בע״מ

 (ח״פ 51-227982-9)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול לוטן, מדרך מנחם

 בגין 23, 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.

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

 שאול לוטן, מפרק

 מ.ר. חיפה נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-320257-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מרדכי ריבק, מרח׳

 ביאליק 8, חיפה, 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.

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

 מרדכי ריבק, עו״ד, מפרק

 דנטל מדיק בע״מ

 (ח״פ 51-288414-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוניה מזרחי, ת״ז 27045400,

 מרח׳ שלום וצדק 8/17, פסגת זאב, ירושלים, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 סוניה מזרחי, מפרקת
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 מדיה פרומושן - סיגל שלדג בע״מ

 (ח״פ 51-297362-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 12.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל שלדג, ת״ז 57807562,

 למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 סיגל שלדג, מפרקת

 יומנייציר - אאוטדור אדיוקיישן בע״מ

 (ח״פ 51-315789-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון זוהר, מרח׳ אלכסנדר

 ינאי 48, חיפה, 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.

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

 אהרון זוהר, מפרק

 זרח יעקב ובניו בע״מ

 (ח״פ 51-106269-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית יוכפז, מרח׳

 אהליאב 8, רמת גן, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 יהודית יוכפז, עו״ד, מפרקת

 הד.אם.די. שרותי תכנה בע״מ

 (ח״פ 51-306451-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 29.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן הד, מרח׳ יהודה הלוי

 22, הרצליה, 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.

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

 דן הד, מפרק

 סרש אמפקס בע״מ

 (ח״פ 51-108042-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מוטלואוגלו-ולנסי,

 מרח׳ המלאכה 25, ראש העין, 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.

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

 יוסף מוטלואוגלו-ולנסי, מפרק

 ז.א. דורון - תיירות ואירועים בע״מ

 (ח״פ 51-149849-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.8.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב דורון, ת״ז 0791610,

 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.

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

 זאב דורון, מפרק
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 דרך המלך 6 שירותים ותפעול (997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-244274-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר בורשטיין, מרח׳

 ויצמן 4, 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.

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

 אמיר בורשטיין, עו״ד, מפרק

 אוריונית פרסום בע״מ

 (ח״פ 51-137856-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד איה כפיר, מרח׳

 עשרת הרוגי מלכות 1, אור עקיבא, טל׳ 04-6363341, פקס׳

 04-6362157, למפרקת החברה.
 כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את
 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 איה כפיר, עו״ד, מפרקת

 י.מ. מתכות בע״מ

 (ח״פ 51-381463-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה עדן, ת״ז 065524340,

 מרח׳ שביל הל״ה 14, בית שמש, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 משה עדן, מפרק

 זיפר תוכנות בע״מ

 (ח״פ 51-241131-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מוטלואוגלו-ולנסי,

 מרח׳ המלאכה 25, ראש העין, 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.

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

 יוסף מוטלואוגלו-ולנסי, מפרק

 ע.ש. כץ יזמות בע״מ

 (ח״פ 51-342309-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 6.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד גיא כץ, ממשרד עו״ד

 הרצוג, פוקס, נאמן, רח׳ ויצמן 4, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 גיא כץ, מפרק

 גוימאשין טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-317149-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד-ראובן קדוש, ת״ז

 055404545, מרח׳ ברנדיס 26/18, רעננה, 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.

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

 דוד-ראובן קדוש, מפרק
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 אנ.אס.או.אף טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-182089-6)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים עמית, ת״ז 051394195,
 ממשרד עו״ד יעקב ישראלי, רח׳ יגאל אלון 114, תל אביב 67443,

 טל׳ 03-6917770, 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.

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

 חיים עמית, מפרק

 קיו אי - לארנינג בע״מ

 (ח״פ 51-295549-3)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים עמית, ת״ז 051394195,
 ממשרד עו״ד יעקב ישראלי, רח׳ יגאל אלון 114, תל אביב 67443,

 טל׳ 03-6917770, 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.

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

 חיים עמית, מפרק

 רוזין סאונד בע״מ

 (ח״פ 51-341788-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח גיל בן הרואה, מרח׳

 יעקובזון 3, ראשון לציון, 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.

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

 גיל בן הרואה, רו״ח, מפרק

 מכללת הי-טק עמית אחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-286067-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים עמית, ת״ז 051940682,

 ממשרד עו״ד יעקב ישראלי, רח׳ יגאל אלון 114, תל אביב 67443,

 טל׳ 03-6917770, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 מרים עמית, מפרקת

 שוקית חברה לפרסום בע״מ

 (ח״פ 51-077786-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים עמית, ת״ז 051940682,

 ממשרד עו״ד יעקב ישראלי, רח׳ יגאל אלון 114, תל אביב 67443,

 טל׳ 03-6917770, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 מרים עמית, מפרקת

 דייקרה סאטאלייט קומיוניקיישנס בע״מ

 (ח״פ 51-377947-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן

 המנין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.9.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסנת פיינגולד,

 ת״ז 037500485, מרח׳ ערבי נחל 3, גבעתיים 53200, למפרקת

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אסנת פיינגולד, מפרקת

 430 ילקוט הפרסומים 5592, ח׳ בחשון התשס״ז, 30.10.2006



 נזר מערכות מידע בע״מ

 (ח״פ 51-244001-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 27.12.2000, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אורי בארי,

 ת״ז 055626618, מרח׳ אהבת ציון 18, 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.

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

 אורי בארי, רו״ח, מפרק

 פלו-טק טיהור נוזלים בע״מ

 (ח״פ 51-330136-6)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות
 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין
 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.10.2006, לאחר שכל
 החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים
 מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את

 יוסף גלר, ת״ז 010635282, למפרק החברה.

 גדעון סלעית, עו״ד

 בא כוח החברה

 קזית טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-220712-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אהוד ארד, למפרק

 החברה.

 אהוד ארד, עו״ד, מפרק

 דורפיקס בע״מ

 (ח״פ 51-312398-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 321א לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשי״ג-1983 כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שנתכנסה ביום 12.10.2006, קיבלה החברה

 החלטה מיוחדת בדבר פירוקה מרצון.
 דוד דולב, מנהל

 דנלום פרוייקטים בע״מ

 (ח״פ 51-219127-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 10.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד פרחית אלדן, מורד

 יריחו 38, מיקוד 90668, למפרקת החברה.

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

 הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

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

 פרחית אלדן, עו״ד, מפרקת

 א.ג.ן נדל״ן בע״מ

 (ח״פ 51-102364-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.10.2006, התקבלה

 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי נסים, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.

 אורי נסים, מנהל

 אינטרנשיונל קומודיטיס יוניטרייד (אי.סי.יו) בע״מ

 (ח״פ 51-211093-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 3.10.2006, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אדי לזר, מרח׳ זלמן

 שניאור 5/3, רמת השרון, 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.
 נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

 המועד הנ״ל - לא ייענה.
 אדי לזר, עו״ד, מפרק
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 הודעות מאת בנק ישראל

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל , התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום די בתשרי התשס״ז

 (26 בספטמבר 2006):

 בשקלים חדשים

25,578,435,049 

25,480,386,995 

98,048,054 

25,578,435,049 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 ד׳ בתשרי התשס״ז (26.9.2006)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 כ״ז באלול התשס״ו (20.9.2006)

 ג. העליה או הירידה ( - )
 במשך השבוע האחרון

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
 ד׳ בתשרי התשס״ז (26.9.2006)

 ה׳ בתשרי התשס״ז (27 בספטמבר 2006)

 מרדכי פיין
 ממונה על מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמי 192.

 דין וחשבון שבועי

 לפי חוק בנק ישראל , התשי״ד-1954

 לפי סעיף 58(1) לחוק בנק ישראל, התשי״ד-11954,
 מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
 המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י״א בתשרי התשס״ז

 (3 באוקטובר 2006):

 בשקלים חדשים

25,731,645,446 

25,587,414,211 

144,231,235 

25,731,645,446 

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
 י״א בתשרי התשס״ז (3.10.2006)

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
 ה׳ בתשרי התשס״ז (27.9.2006)

 ג. העליה או הירידה ( - )
 במשך השבוע האחרון

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום

 י״א בתשרי התשס״ז (3.10.2006)

 י״ג בתשרי התשס״ז (5 באוקטובר 2006)

 מרדכי פיין
 ממונה על מחלקת המטבע

 ס״ח התשי״ד, עמי 192.
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 אלדר - קופת גמל לתגמולים לעצמאיים בע״מ

 (ח״פ 51-107176-3)

 (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 30.11.2006, בשעה 10.00, או בתום 30 ימים מיום
 פרסום הודעה זו, לפי המוקדם מביניהם, במשרדי החברה, רח׳
 רוטשילד 80, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

 להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 קרן אור בן-חיים, עו״ד, מפרקת

 מודל טריידינג אקס אל בע״מ

 (ח״פ 51-337824-0)

 (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 6.12.2006, בשעה 16.00, ברח׳ ויצמן 2, תל אביב,
 לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל
 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

 בפנקסים ובניירות של החברה.
 דנה ליבנה־זמר, עו״ד, מפרקת

 עמותת קונסורציום איזמל - טיפולים כירורגיים
 מונחי הדמייה

 (ע״ר 58-032250-1)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
 ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המנין של
 העמותה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.9.2006, התקבלה החלטה
 לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר לויצקי, מרח׳

 קויפמן 4, תל אביב, למפרק העמותה.

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

 הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

 אמיר לויצקי, עו״ד, מפרק

 בניני ברוריה בע״מ

 (ח״פ 51-115679-6)
 (בפירוק מרצון)

 הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון
 נמסרת בזה הודעה כי ביום 28.9.2006 קיבלו בעלי המניות
 של החברה הנ״ל החלטה בכתב, שהתקבלה פה אחד, בדבר
 ביטול תהליך הפירוק מרצון והחזרת סטטוס החברה לפעי לה,
 והסמכת עו״ד ארטור וקסלר, לדווח לרשם החברות על החלטתה
 של החברה לבטל את תהליך הפירוק מרצון ולהחזיר את סטטוס

 החברה לפעילה, ופרסום ההחלטות האמורות ברשומות.

 ארטור וקסלר, עו״ד

 בא כוח החברה
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