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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()6(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
קבעה,  הממשלה  כי  הממשלה(,  חוק   - )להלן  התשס"א-12001 
התעשיה  ששר  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  24)א(  לסעיף  בהתאם 
המסחר והתעסוקה, בנימין בן–אליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון 
בעת העדרו מן הארץ, מיום י"ג בתמוז התשס"ט )5 ביולי 2009( עד 

יום ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(.

הודעה  נמסרה  הממשלה,  לחוק  9)ב(  לסעיף  בהתאם 
לכנסת.

כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(
)חמ 3281—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי מנהלים כלליים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט 11959, ועל פי הצעת השרים הממונים על 

המשרדים שלהלן, מינתה הממשלה את -

עדן בר טל, לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת   )1(
כ"ג  יום  עד  בתפקיד  שימש  אשר  מרדכי2,  מרדכי  במקום 

באייר התשס"ט )17 במאי 2009(;

שר שלום ג'רבי, לתפקיד המנהל הכללי של משרד המדע   )2(
ווהטכנולוגיה; המינוי יהיה לתקופת ניסיון של שישה חוד

דשים;

אהרון אזולאי, לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לענייני   )3(
גמלאים במקום אבי ביצור3.

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(
)חמ 56—3( 

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  __________

1 ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

2 י"פ התשס"ו, עמ' 3980.

3 י"פ התשס"ז, עמ' 4092.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה 
ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני  המדינה1,  נשיא  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
ביום  המדינה  גבולות  את  המדינה  נשיא  יציאת  על  מודיע 
בתמוז  ט'  ביום  שובו  ועל   )2009 ביוני   28( התשס"ט  בתמוז  ו' 

התשס"ט )1 ביולי 2009(.

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 1300—3( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה 
ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני  המדינה1,  נשיא  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ט"ו 

בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(, למשך יום אחד.

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 1300—3( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש"ט-
לעובד   ,031891674 ת"ז  מיטרני,  עודד  את  ממנה  אני   ,11949
אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד 
במכון  הביטחון  ממונה  כסגן  לתפקידו  בקשר  ביטחון,  לצורכי 

הביולוגי, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום ט' בתמוז 
התשס"ט )1 ביולי 2009( עד יום כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 

2011(, וכל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי.

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(
)חמ 497—3( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש"ט-
לעובד   ,022167548 ת"ז  חצרוני,  אמיר  את  ממנה  אני   ,11949
אחראי לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד 
לצורכי ביטחון, בקשר לתפקידו כסגן ממונה הביטחון לאבטחה 

פיסית במרכז למחקר גרעיני שורק, משרד ראש הממשלה.

כתב מינוי זה יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום ט' בתמוז 
התשס"ט )1 ביולי 2009( עד יום כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 

2011(, וכל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי.

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(
)חמ 497—3( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  __________

1 ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.

מינוי עובד אחראי
לפי חוק כלי הירייה, התש"ט-1949

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה, התש"ט-
11949, אני ממנה את מיכה סגל, ת"ז 056053242, לעובד אחראי 
לצורך קבלת רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, שנועד לצורכי 
פיסית  לאבטחה  המחלקה  כמנהל  לתפקידו  בקשר  ביטחון, 

בקריה למחקר גרעיני נגב, משרד ראש הממשלה.

__________
1 ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשי"ד, עמ' 149; התשל"ח, עמ' 124.
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כתב מינוי זה יהיה בתוקף למשך שנתיים מיום ט' בתמוז 
התשס"ט )1 ביולי 2009( עד יום כ"ח בסיוון התשע"א )30 ביוני 

2011(, וכל עוד מכהן העובד האמור בתפקידו הנוכחי.

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(
)חמ 497—3( 

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

מינוי חברה בוועדה לזכויות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לחוק זכות מטפחים של זני 
מיכל  ממנה את  אני  החוק(,   - )להלן  צמחים, התשל"ג-11973 
גולדמן, ת"ז 055005912, רשמת זכות מטפחים, לחברה בוועדה 
בתפקידה  מכהנת  היא  עוד  כל  החוק,  לפי  מטפחים  לזכויות 

כרשמת.

מינויה של מיכל סגן–כהן2 - בטל.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 512—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2 י"פ התשס"ו, עמ' 913.

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
אני  ובהסכמת שר המשפטים,  טיפול(, התשל"א-11971,  ודרכי 
בית  שופט   ,20443537 ת"ז  כתילי,  תאופיק  השופט  על  מטילה 
המשפט המחוזי בנצרת, לשמש כשופט נוער עד לתום תקופת 

כהונתו באותה ערכאה.

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 686—3( 

דורית ביניש  
נשיאת בית המשפט העליון  __________

1 ס"ח התשל"א, עמ' 134.

הודעה )מס' 2( בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מס  לחוק  47א  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי  מודיע,  אני 
כאמור  תואם  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975  מוסף,   ערך 
בסעיף 126 לחוק, ולפיכך החל ביום ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 

2009( הסכום הוא 279 שקלים חדשים.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 518—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשס"ט, עמ' 1780.

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל בזה לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 
את הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 3 לחוק לתשלום חלקי של 
)הוראת  ו–2010   2009 בשנים  הציבורי  בשירות  הבראה  דמי 
החוק,  לעניין  לאשר,  החוק(,   - )להלן  התשס"ט-22009  שעה(, 
ואת  או משכורת,  קיבוצי הקובע הפחתת דמי הבראה  הסכם 
הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 12 לחוק לאשר הוראה בהסכם, 

שהיא אחת מההוראות המפורטות בסעיף האמור.

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 17—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1 ס"ח התשס"א, עמ' 158. 

2 ס"ח התשס"ט, עמ' 142.

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל למנהל הכללי במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה את 
לשנת  לתקנות המדיניות הכלכלית   )3(2 לפי תקנה  סמכויותי 
הכספים 2004 )תיקוני חקיקה( )שילוב מקבלי גמלאות בעבודה( 
לסוגי  אישית  תכנית  של  המזערי  השעות  היקף  )הפחתת 

משתתפים(, התשס"ו-2006.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 17—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                    שר התעשיה המסחר והתעסוקה

1 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
העסקיים  ההגבלים  רשות  עובדי  את  מרשה,  אני  )עדות(1, 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  המפורטים 
פרישה(, התשכ"ט-21969,  )הגבלות לאחר  חוק שירות הציבור 

במסגרת חקירתם בעניין מפעל הפיס והאגודה למען החייל:

מס' זהות     השם  

חיים ארביב  058627621

022604276 דוד דרויש 

032351405 רונן ניסים 

036214245 עדי אגוזי 

תוקף הרשאה זו עד לסיום החקירה האמורה, או עד יום 
ט"ו בתמוז התש"ע )27 ביוני 2010(, לפי המוקדם מביניהם, וכל 

עוד מקבלי הרשאה זו משמשים בתפקידם האמור.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 279—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1 חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.

2 ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.
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מינוי
לפי חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

אלימות  איסור  לחוק  7)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בספורט, התשס"ח-12008, אני ממנה את ראש חטיבת האבטחה 
במטה הארצי, או את ראש מחלקת תשתיות וגופים ציבוריים 
במטה הארצי להסמיך אדם למנהל ביטחון, בהתקיים התנאים 

הקבועים בחוק.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 3953—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

מינוי
לפי חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

אלימות  איסור  לחוק  10)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בספורט, התשס"ח-12008, אני ממנה את ראש חטיבת האבטחה 
במטה הארצי, או את ראש מחלקת תשתיות וגופים ציבוריים 
במטה הארצי להסמיך אדם לסדרן לאירועי ספורט, בהתקיים 

התנאים הקבועים בחוק.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 3953—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

מינוי
לפי חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008

אלימות  איסור  לחוק  4)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בספורט, התשס"ח-12008, אני ממנה את ראש חטיבת האבטחה 
במטה הארצי, או את ראש מחלקת תשתיות וגופים ציבוריים 
בהתקיים  ספורט,  אירוע  למנהל  אדם  להסמיך  הארצי  במטה 

התנאים הקבועים בחוק.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 3953—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  __________

1 ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

 הודעה בדבר מינוי ועדות בחירות ברשויות
מקומיות מסוימות

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

המקומיות  הרשויות  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הבחירות  בתוצאות  ובהתחשב  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
לכנסת בתחומי כל אחת מהרשויות המקומיות הרשומות להלן, 
אני ממנה את האנשים הרשומים מטה לחברי ועדת הבחירות 

ביישוב המצוין ליד שמם:

__________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

חברי ועדת הבחירותשם היישוב

1.  סנעאללה שאכר - יושב ראשדיר אל אסד

2.  אסדי מחמד

3.  חטיב אברהים

1.  עז אלדין בדראן - יושב ראשמג'ד אל כרום

2.  אחמר ח'לאילה

3.  נאסר פאיז

4.  סג'ייר וליד

5.  עז אלדין חלאילה

1.  פהמי חלבי - יושב ראש דלית אל כרמל

2.  אמל נאסר–אדין 

1.  סאבו סאקר - יושבת ראשעוספיא

כ"ה בסיוון התשס"ט )17 ביוני 2009(
)חמ 709—3( 

אליהו ישי  
שר הפנים                                       

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים 
לרשויות מקומיות

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

הרשויות  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  לסמכותי  בהתאם 
המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965, אני מודיע בזה כי פנקס 
הבוחרים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות נכנס לתוקפו 

ביום כ"ט בסיוון התשס"ט )21 ביוני 2009(.

כ"ה בסיוון התשס"ט )17 ביוני 2009(
)חמ 709—3( 

אליהו ישי  
שר הפנים  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.

מינוי זמני של מנהל ענייני בטיחות הגז
לפי חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט-1989

ורישוי(,  )בטיחות  הגז  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ט-11989, אני ממנה את שמעון בן שלמה, ת"ז 059703124, 
למנהל ענייני בטיחות הגז, מיום כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 

2009( עד יום י"ב באב התשס"ט )2 באוגוסט 2009(.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
)חמ 3088—3( 

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

1 ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

מינוי וביטול מינוי מפקח על התעבורה במחוזות 
חיפה והצפון

לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1, אני ממנה 
את מריאן ברוק, ת"ז 69223295, למפקחת על התעבורה במחוזות 

חיפה והצפון.
__________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
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מינויו של שלמה גולדמן - בטל3.

כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(
)חמ 766—3(  

ישראל כ"ץ  
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 __________
2 י"פ התשמ"ז, עמ' 1658.

אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  בהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 
לפי  משמעת  אמצעי  לנקוט  סמכותי  את  אוצל  אני  השירות, 
אנוש  ולמשאבי  למינהל  בכיר  מנהל  לסגן  לחוק,   31 סעיף 

במשרד להגנה הסביבה.

כ"ג בתמוז התשס"ט )15 ביולי 2009(
)חמ 67—3( 

גלעד ארדן  
__________                               השר להגנת הסביבה

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 50.

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יצוא חופשי, התשס"ז-2006,
ולפי צו יבוא חופשי, התשס"ט-2008

חופשי, התשס"ו- יצוא  לצו   1 סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
אני  התשס"ט-22008,  חופשי,  יבוא  לצו   1 סעיף  ולפי   ,12006
לעניין  מוסמכת  לרשות   ,032064727 ת"ז  לוי,  אסף  את  מסמיך 

הצווים האמורים.

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 552—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 26.

2 ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ט, עמ' 16.

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, 

התשי"ז-1957

של  יצוא  על  לפיקוח  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, 
אני ממנה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - 

המשרד( ששמותיהם מפורטים להלן למבקרים לעניין החוק:

מס' זהות     השם  

057726465 חנוך יחיא 

059019075 נפתלי דדון 

054854468 שלמה רבי 

    023919814 עופר זהבי 

037394160 מיכאל לנקרי 

023500481 עופר אשרף 

__________
1 ס"ח התשי"ז, עמ' 44.

מס' זהות     השם  

028662864 ניר פרוימן 

037375649 אלון פוזין 

54024294 אבי קרייזל 

050354471 שאול פרר 

תוקף המינוי כל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 1223—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

מינוי ממלאת מקום נציגת שר החקלאות ופיתוח 
 הכפר בוועדות מחוזיות לתכנון ולבניה

תל אביב והמרכז
לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  התכנון  לחוק  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  ממנה  אני  האמור,  לחוק  48א)א(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
חגית ברנר, ת"ז 037637295, כממלאת מקום נציגת שר החקלאות 
אביב  תל  ולבניה  לתכנון  המחוזיות  בוועדות  הכפר  ופיתוח 
והמרכז, רותי פרום-אריכא2, ת"ז 055552665, וזאת כל עוד היא 

משמשת בתפקידה כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 7—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשס"ד, עמ' 546.

2 י"פ התשס"ד, עמ' 3659.

מינוי ממלאי מקום נציגת שר החקלאות ופיתוח 
הכפר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

והבניה,  התכנון  לחוק  7)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  האמור,  לחוק  48א)א(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
תמיר,  מרדכי  את  וכן   ,050047232 ת"ז  ישראל,  שלמה  את 
ופיתוח  החקלאות  שר  נציגת  מקום  לממלאי   ,010972081 ת"ז 
אייל2,  שרה  חיפה,  ולבניה  לתכנון  המחוזית  בוועדה  הכפר 
ת"ז 068795863, וזאת כל עוד הם משמשים בתפקידם כעובדי 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 7—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשס"ד, עמ' 546.

2 י"פ התשס"ו, עמ' 51.

מינוי ממונים למועצה הדתית עכו
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
אוחנה,  אשר  את  ממנה  אני  התשל"א-11971,  משולב[,   ]נוסח 
ת"ז 060723137, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על המועצה 

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



ילקוט הפרסומים 5984, ח' באב התשס"ט, 29.7.2009 5170

ממונה  לכהונת   ,063478556 ת"ז  דוד,  בן  יוסף  ואת  עכו,  הדתית 
שאינו בעל סמכות הכרעה למועצה הדתית.

תוקף המינוי מיום כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(.

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת  

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של בנק ישראל
לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

חובת המכרזים, התשנ"ג- לתקנות  לתקנה 24א)ב(  בהתאם 
ישראל  בנק  של  האינטרנט  אתר  כתובת  כי  מודיע  אני   ,11993
http://www.bankisrael.org.il.tenders.htm :בנושאי רכש היא

כ"ט בתמוז התשס"ט )21 ביולי 2009(
)חמ 2385—3( 

חזי כאלו  
המנהל הכללי של בנק ישראל  __________
1 ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ז, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 442.

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על 
קבלת הודעות

לפי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993

חובת המכרזים, התשנ"ג- 15)ו( לתקנות  בהתאם לתקנה 
11993, אני מודיע כי אופן ההצטרפות לרשימת המנויים של בנק 

ישראל בנושאי רכש הוא בדרך המפורטת בכתובת: 

htt://www.bankisrael.org.il/maillist/tenders_maillist.htm

כ"ט בתמוז התשס"ט )21 ביולי 2009(
)חמ 2385—3( 

חזי כאלו  
המנהל הכללי של בנק ישראל  __________
1 ק"ת התשנ"ג, עמ' 826; התשס"ז, עמ' 96; התשס"ט, עמ' 442.

צו ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים 
על  ההכרזות  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 

האזורים המפורטים להלן כאזורים נגועים במחלת הניוקסל:

קיבוץ כפר מנחם וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3 ק"מ   .1
ממנו2.

קיבוץ רבדים, בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, כפר הרי"ף   .2
וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 3 ק"מ מקיבוץ רבדים3.

ו' באב התשס"ט )27 ביולי 2009(
)חמ 126—3( 

משה חיימוביץ'  
מנהל השירותים הווטרינריים  __________

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 4469.

3 י"פ התשס"ט, עמ' 4524.

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

2 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בישיבתה  חובב,  רמת  תעשייתית  המקומית  המועצה  מינתה 
ססי  טירנה  את   ,)2009 במאי   31( התשס"ט  בסיוון  ח'  מיום 

למנהלת הארנונה לעניין החוק האמור.

ח' בסיוון התשס"ט )31 במאי 2009(
)חמ 265—3( 

גיורא מיוחס  
ראש המועצה המקומית  
תעשייתית רמת חובב  __________

1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

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

התשל"ו-1976

5 לחוק הרשויות  כי בהתאם לסעיף  נמסרת בזה הודעה, 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ב'  מיום  בישיבתה  יהודה,  מטה  האזורית  המועצה  מינתה 
בתמוז התשס"ט )24 ביוני 2009(, ועדת ערר לעניין החוק האמור, 

כדלקמן:

אמיר זוהר, ת"ז 023843881 - יושב ראש הוועדה;

משה אוחנה, ת"ז 063011753 - חבר;

רעי סופר, ת"ז 023833320 - חבר.

ועדות ערר קודמות2 - בטלות.

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביוני 2009(
)חמ 265—3( 

משה דדון  
ראש המועצה האזורית  

מטה יהודה  __________
1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2 י"פ התשס"ד, עמ' 3925.

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין )נוסח חדש(, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוח  כי  להודיע  הריני 
תל  נפת   ,)7027  ,7026 שומה  מגושי  )חלק  9012/תל–אביב-יפו 
אביב, הוצג היום, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר 
קרית   ,125 בגין  מנחם  דרך  והמרכז,  אביב  תל  מחוז  מקרקעין, 
אגף  תל–אביב-יפו,  בעיריית  אביב,  תל   ,7 קומה  הממשלה, 
הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז תל אביב, במשרד הפנים, 

קרית הממשלה, תל אביב.

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז  
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיפים 5 ו–7

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ח/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
596, התשי"ח, עמ' 866, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7168, חלקה בשלמות 139; הייעוד: שב"צ ודרך קיימת.

חולון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
ח/237א- מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  בי/352 
בזה  מוסרת   ,2859 עמ'  התשנ"ד,   ,4205 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7126, חלקה בשלמות 22; הייעוד: שצ"פ ודרך מוצעת.

חולון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ח/1  מס'  לתכנית  ובהתאם  והבניה, התשכ"ה-11965, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
596, התשי"ח, עמ' 866, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חולון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 7175, חלקה בשלמות 127; הייעוד: בנייני ציבור.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חולון  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל 

מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חולון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 188, 189 ו–190 לחוק התכנון 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית ג/1101 - ראס עלי 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הפרסומים 4047, התשנ"ג, עמ' 65, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  זבולון  ולבניה  לתכנון 
הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 10369, ח"ח 30.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה במועצה האזורית 
זבולון, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בתמוז התשס"ט )19 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זבולון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן  ענ/299  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 

5939, התשס"ט, עמ' 3279, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה עירון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

          ייעודחלק מחלקהגוש

דרך203348

דרך9

דרך10

דרך26

דרך, שטח ציבורי פתוח, שטח 27
למבני ציבור

דרך30

דרך204245

דרך10

דרך13

שטח ציבורי פתוח, דרך 11 )בשלמות(
משולבת

דרך, שטח ציבורי פתוח12

דרך, שטח ציבורי פתוח, שביל 15
להולכי רגל

דרך, שטח ציבורי פתוח16

דרך, שטח ציבורי פתוח, שביל 18
להולכי רגל

דרך, שטח למבני ציבור17

שטח ציבורי פתוח, שביל להולכי 20
רגל

דרך, שטח ציבורי פתוח, שטח 21
למבני ציבור

דרך, שטח ציבורי פתוח, שטח 22
למבני ציבור

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

דרך2042444

דרך, שטח ציבורי פתוח47

דרך48

דרך49

דרך50

דרך51

דרך2042524

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

מוחמד סובחי ג'בארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עירון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התכנית(,   - )להלן  ש/472  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
 ,4019 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ב, עמ' 3715, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השומרון 
הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת  המתוארת 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

פרדס–חנה-כרכור, גוש 10108, החלקות בשלמות 160, 161, 
162, 163, 164, 165 )לשעבר חלקות 78, 91(.

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרדי  מופקד  התשריט  העתק 
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

מוטי קירמאייר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה השומרון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן  ממ/830  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1172 עמ'  התשל"ט,   ,2521
לתכנון ולבניה ראש העין )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 5508, חלקות 80, 81, 82, 83, 107, 112, 116, 146 בשלמות.

ראש  בעיריית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העין, רח' שילה 21, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת 
קהל בימים א', ג' בין השעות 12.30-8.30 וביום ד' בין השעות 

.19.00-17.00

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

משה סיני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה ראש העין  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ממ/1/8005  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3654, התשמ"ט, עמ' 2814, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
לוועדה,  נדרש לשלוח  ורוצה לקבל פיצויים על כך,  האמורה 
זו ברשומות, הרצאה על  בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפיהם  המפרטת  והודעה  המקרקעין  רישום  בפנקסי 
סעיף  בכל  הנתבע  הסכום  וחישוב  תובע  שהוא  הפיצויים 

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 74, 75.

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

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' רצ/מק/21/50/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 4765, התשנ"ט, עמ' 3776, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 42, 43.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  ממ/8005  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3535, התשמ"ח, עמ' 1131, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 1, 3, 5, 6, 10-8, 35-33, 41-37, 47-44, 52, 54, 
.128 ,107-105 ,82 ,70 ,69 ,59 ,56

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

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מס' רצ/במ/50/50/1 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 3696, התשנ"ב, עמ' 1967, מוסרת 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 2, 32, 53, 57, 58.

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

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רצ/7/50/1  מס' 
מוסרת   ,141 עמ'  התשנ"ד,   ,4150 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
 - )להלן  לציון  ראשון  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
)רכישה  לפקודת הקרקעות  ו–7   5 לסעיפים  הוועדה(, בהתאם 
בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(,  לצורכי 
מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה 

לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 3628, ח"ח 30, 87, 89, 93, 95, 102.

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

ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מס' ג/8584 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,706 עמ'  התשנ"ח,   ,4590 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  המזרחי  הגליל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
דרושה  בתוספת  המתוארת  הקרקע  כי  הודעה   ,21943 ציבור(, 
לוועדה לחלוטין לצורכי ציבור וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן 

בדבר רכישת הקרקע האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 16637, ח"ח 16, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 
.57 ,56

מגדל  בבניין  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
השעון, כפר תבור, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
/3 מס'  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  בת/18 
בזה  מוסרת   ,4837 עמ'  התשנ"ה,   ,4334 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת 
הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת 
סבורה כי בשל הוראות סעיף 20 לפקודה אינה חייבת בתשלום 

פיצויים או פיצויים מופחתים בשל אותה קרקע.

בקרקע  טובת הנאה כלשהן  או   זכות  כל התובע לעצמו 
ובין  זכות  מכוח  בין  כך,  על  פיצויים  לקבל  ורוצה  האמורה 
פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל  שייגרם  מנימוק 
מופחתים, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום 
ההנאה  טובת  על  או  זכותו  על  הרצאה  ברשומות,  זו  הודעה 
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; ואם נתבעים פיצויים מנימוק שייגרם 
ראיות   - מופחתים  פיצויים  או  פיצויים  ישולמו  לא  אם  סבל 

התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

דרך אזור תעשיה צפוני חדש -

ייעודשטח בדונםחלקי חלקהגוש

דרך20381530.05

20394

20405-1

20412

20421

20439-6 ,1

204535 ,28

20473

20483

20751

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מס'  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
1/134/03/3 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מוסרת   ,3913 עמ'  התשס"ג,   ,5218 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  אשדוד  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, הודעה כי הקרקע המתוארת 
הוועדה  וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  בתוספת 
סבורה כי בשל הוראות סעיף 20 לפקודה אינה חייבת בתשלום 

פיצויים מופחתים בשל אותה קרקע.

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

פיצויים מופחתים - ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

דרך אזה"ת צפוני חדש - גוש 2042, ח"ח 1, שטח של 4.364 
דונם; הייעוד: דרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקריה, רח' הגדוד העברי אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ו' בתמוז התשס"ט )28 ביוני 2009(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת 26/110/03/19 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1641 עמ'  התשס"ט,   ,5897
לתכנון ולבניה רמת חובב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, הודעה 
כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לוועדה לחלוטין לצורכי 
הקרקע  רכישת  בדבר  וליתן  לישא  מוכנה  הוועדה  וכי  ציבור 

האמורה.

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

וסעיף.

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

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

גוש 100177, ח"ח 1 -

שטח בדונםמס' מגרשמס' דרךייעוד

1145.160דרך

1512.388דרך

165.755דרך

182.915דרך

191.557דרך

2122.642דרך

10154.035דרך

100112.377שצ"פ

10025.845שצ"פ

10030.700שצ"פ

מס' התכנית: 26/110/03/19.

המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
שבמועצה התעשייתית רמת חובב, וכל מעוניין רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
)חמ 3-2(

גיורא מיוחס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת חובב  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
 - )להלן   207 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2235 עמ'  התשל"ה,   ,2139
לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבניה  לתכנון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5944, התשס"ט, עמ' 3510, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית גבעתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6167, חלקה 489 בשלמות )לשעבר ח"ח 5 בגוש 6167(; 
הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

שינקין  רח'  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
העבודה  בשעות  בו  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  גבעתיים,   ,6

הרגילות.

ל' בסיוון התשס"ט )22 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

ראובן בן–שחר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גבעתיים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית בניין ערים הר/495 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,1204 עמ'  התשכ"ב,   ,922 הפרסומים 
)להלן - הוועדה(, בהתאם  המקומית לתכנון ולבניה הרצליה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה 
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
5932, התשס"ט, עמ' 2975, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית הרצליה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 6525, ח"ח 131, מיקום: רח' שבעת הכוכבים; הייעוד: 
שצ"פ ודרך )כמסומן בתכנית(.

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

כ' בתמוז התשס"ט )12 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

יעל גרמן  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נס/121/א )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
5330, התשס"ה, עמ' 24, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נס ציונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5368, התשס"ה, 
עמ' 1646, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3846, ח"ח 21, מגרש 602; הייעוד: שב"צ.

נס  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
ציונה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב בסיוון התשס"ט )14 ביוני 2009(
)חמ 3-4(

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבניה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רצ/37/5/1 )להלן 
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
3728, התש"ן, עמ' 1222, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
כי  - הפקודה(,  )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה 
בילקוט הפרסומים 3904, התשנ"א,  לפקודה  ו–7   5 לפי סעיפים 
ראשון  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3202 עמ' 

לציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

גוש 3924, ח"ח 2.

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

ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(
)חמ 3-4(

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה  גז/1ב  מס' 
בזה  מצהירה   ,2185 עמ'  התשמ"ג,   ,2935 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גזר )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,605 עמ'  התשס"ב,   ,5873

הוועדה לתכנון ולבניה גזר מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

שטח החלקה להפקעה )בדונם(חלקי חלקותגוש

3881304.093

322.800

331.733

461.391

476.482

481.530

495.190

5022.904

523.521

538.401

540.752

3883230.266

59.063סך הכל 
ייעוד החלקות להפקעה: בניינים ציבוריים.

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

ד' באייר התשס"ט )28 באפריל 2009(
)חמ 3-4(

פטר וייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה גזר  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מס' מק/13109".
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רוממה, 
 Y מערב מזרח: 219.425, קואורדינטה X רח' האור 6, קואורדינטה

דרום צפון: 633.106; גוש 30075 )מוסדר(, חלקה 14 בשלמותה.

מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
מגורים 2 למגורים ב'; ב( קביעת בינוי לתוספת בניה כמפורט 
להלן: 1( קביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומות הבניין לשם 
הבינוי;  לנספח  בהתאם  בהן,  הקיימות  דיור  יחידות   הרחבת 
הרחבת  לשם   ,3.00- במפלס  קומה  לחפירת  בינוי  קביעת   )2
בינוי  לנספח  בהתאם  שמעליה,  בקומה  קיימת  דיור  יחידת 
לא  דיור  יחידת  כל  שטח  כי  בזה  מודגש   )3 בשטח;  ולקיים 
עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת קווי בניין חדשים לבניה, כאמור; 
מתוכם  מ"ר  ל–898  וקביעתם  בשטח  בניה  שטחי  הגדלת   ד( 
קביעת  ה(  שירות;  שטחי  מ"ר  ו–43  עיקריים  שטחים  מ"ר   855
שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור; ו( קביעת הוראות 

בינוי, וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5904, התשס"ט, עמ' 1898.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  ירושלים,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מפורטת מס' מי/מק/350/י/1", 

שינוי לתכניות מי/200, מי/350/י.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מטה יהודה - גוש 29627, 
ח"ח 5, 6; גוש 29631, ח"ח 3; גוש 29632, ח"ח 8-1, 10.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי בקווי הבניה; 
ג( שינוי של הוראות תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'  שמשון,  ד"נ  העזר,  אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבניה   לתכנון 
02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, 

טל' 02-6290200.

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

שעליהן היא מסתמכת.
משה דדון 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
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:

"תכנית מס' תא/מק/תא/2653א", תע"ש על פרשת דרכים   )1(
2653א, איחוד וחלוקה.

שכ'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלק   ,7105 גוש   - ו–167   165 אלון  יגאל  רח'  יצחק,  נחלת 
ממהגוש, ח"ח 50; גוש 7110, חלק מהגוש, חלקה 127 בשלד

מותה.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים;   
בב( לאפשר הוצאת היתר בניה על ידי מילוי התנאי להוד
כפי שנקבע במסגרת התכנית הראשית  בניה  צאת היתר 
החלה במקום, תב"ע תא/2653; ג( לאפשר את רישום מגרש 
2 ע"ש בעלי חלקה 127, ורישום מגרש 1 ע"ש בעלי חלקה 

.50

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5943, התשס"ט, עמ' 3470.

"תכנית מס' תא/מק/3834", רח' זנגביל 12, רח' אנגל 8.  )2(

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מהגוש,  חלק  מוסדר,   6956 גוש   -  8 אנגל  רח'   ,12 זנגביל 
חלקה 192 בשלמותה; גוש 6936 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 

75 בשלמותה.

עירונית  והתחדשות  שימור  עידוד  א(  התכנית:  מטרת   
על ידי העברתם של 100 מ"ר לפי תכנית השימור 2650ב 
שינוי  ב(  זנגביל;  ברח'  לבניין  אנגל  ברח'  לשימור  מבניין 
ידי:  על   ,12 זנגביל  ברח'  בבניין  הקלות  ומיסוד   בינוי 
)תוספת  מלאה  לקומה  בהיתר  מפולשת  קומה  הפיכת  א( 
קומה(, שינוי עיצוב לתכנית מ'; ב( שינוי קווי בניין צדדיים 
מ–3.6 מ' ל–3.4 מ', אישור מצב קיים; ג( איחוד חדרי יציאה 
שטחים  תוספת  ד(  לאחד;  בהיתר  הקיימים  מארבעה  לגג 
לשימור  מבניין  בניה  שטחי  העברת  ידי  על  עיקריים 
ברח' אנגל 8 לרח' זנגביל 12 בשטח של 100 מ"ר, וחלוקת 
מרפסות  ביטול  ה(  לקיים;  בין הקומות בהתאם  האחוזים 
שירות - אישור מצב קיים; ו( מעלית עולה עד קומת חדרי 
לבריכה  העליון  בגג  מים  מאגר  הפיכת  ז(  לגג;  היציאה 
והצמדתה לדירה מתחתיה; ח( גובה מיתקנים הנדסיים על 
הגג 40 ס"מ מעל 4 מ' המותרים לצורך קירוי מדרגות לגג 
עליון ולמכל האגירה )סך הכל גובה 4.40 מ'(; ט( גובה חדרי 
י( מחסן  מ';   4.40 2.5 מ', סך הכל  1.90 מ' מעל  יציאה לגג 
דירתי במרתף העליון בשטח העולה על 12 מ"ר והצמדתו 
בשטח  העליון  במרתף  דירתי  מחסן  ב',  בקומה   7 לדירה 
מחסן  ב',  בקומה   8 לדירה  והצמדתו  מ"ר   12 על  העולה 
דירתי במרתף העליון בשטח העולה על 12 מ"ר והצמדתו 
בשטח  העליון  במרתף  דירתי  מחסן  ג',  בקומה   9 לדירה 
בקומת   2 לדירה  והצמדתו  מ"ר(   20( מ"ר   12 על  העולה 
התכנון;  לשיפור  המגרש  משטח  הקלה   6% יא(  הקרקע; 
לצורך  לגג  היציאה  מחדר  העליון  לגג  עליה  מדרגות  יב( 
יג( תוספת יח"ד אחת מעבר ל–11 יח"ד  טיפול במערכות; 

המותרות במסגרת שבס, סך הכל 12 יח"ד.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5915, התשס"ט, עמ' 2360.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דורון ספיר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז   ולבניה 

בב/מק/3100", שינוי לתכניות בב/105/א, בב/105/ב, בב/255.

 7 לוין  רח'  בני ברק,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
- גוש 6192, חלקה 639.

יח"ד  ל–7  מעבר  אחת  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  מטרת 
יח"ד   8 הכל  סך  הקלות(,  )כולל  ו–ב'  א'  בקומות  המותרות 
ו–ב', ללא תוספת שטחים עיקריים; ב( ביטול חלק  בקומות א' 
מהנסיגות בדירת הגג לכיוון צפון )רח' שח"ל( כמסומן בנספח 

הבינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 

.03-5776579

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעקב אשר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  בהתאם  הר/56,  לתכנית  שינוי  הר/מק/2084",  מס' 
הר/253/א,  הר/2000/מ,  הר/2000/א,  הר/1635,  הר/1192, 

הר/672.

הרחובות  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הפרחים ועדס - גוש 6529, ח"ח 37, 67-60, 72-69.

מטרת התכנית: א( הרחבת דרך; ב( שינוי בקו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.8.2007 ובילקוט הפרסומים 5724, התשס"ח.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי  הרצליה,   ,22 סוקולוב  רח'  הרצליה,  ולבניה  לתכונן 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, רח' בגין 125, 
תל אביב, טל' 03-7632585, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעל גרמן 	
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
רג/מק/1492",  "תכנית מיתאר מפורטת מס'  תל אביב מופקדת 
רג/340/ג/7,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג,  רג/340,  לתכניות  כפיפות 
רג/753,  לתכניות  שינוי  רג/מק/340/ג/17,  רג/מא/2,  רג/678, 

רג/943, רג/ל.

הצבי  שד'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
- גוש 6143, חלקה 878, ח"ח 763; גוש 6175, ח"ח 45; גוש 6179, 
ח"ח 216, 218, 393, 395; גבולות התכנית: מצפון וממערב - רח' 
המכביה,  לכפר  הסמוכה  האקליפטוסים  וחורשת  מרטין  סן 

ממזרח ומדרום - שד' הצבי, הפארק הלאומי ובית ספר סביון.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים, ללא שינוי 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, בין שטח ציבורי פתוח לשטח 
בגוש   393 ח"ח  ב(  הבניה;  בזכויות  שינוי  ובלא  ציבור  לבנייני 
6179, שייעודה שצ"פ, ישונה לייעוד שב"צ, וח"ח 45 בגוש 6175, 

וח"ח 763 בגוש 6143, שייעודן שב"צ ישונה לשצ"פ.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
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.
 

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' מק/1458", שינוי 
לתכניות רג/186, ורג/340, רג/340/ג/1, רג/340/ג/3, כפיפות לתכניות 
רג/מק/340/ג/10,  רג/757/א,  רג/340/ג/21,  רג/340/ג/15,  רג/340/ג, 

רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/26.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' מנדס 13 - 
גוש 6235, חלקה 787; גבולות התכנית: מצפון - חלקות 758, 793 
בגוש 6235; מדרום - חלקה 791 בגוש 6235, ממזרח - חלקה 790 

בגוש 6235, ממערב - חלקות 546, 598 בגוש 6235.
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מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור ללא הגדלת 
סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( הגדלת מס' יחידות הדיור 

מ–2 יח"ד המותרות ל–3 יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5934, התשס"ט, עמ' 3055.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

צבי בר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/מק/763לג", שינוי לתכנית חד/763.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10570, 
חלקה 72 בשלמותה.

תכסית  הגדלת  ב(  בניין;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
קרקע; ג( הגדלת אחוזי בניה; ד( זכות מעבר; ה( תוספת קומה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.6.2006 ובילקוט הפרסומים 5551, התשס"ו, עמ' 4149.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728,
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

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

כ/מק/463", שינוי לתכניות כ/במ/246, כ/מק/246/ב.

 - אתא  קריית  עיריית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 10293, חלקות 5, 364-362, 376-374, 596, 598 בשלמותן, ח"ח 
 ,566-564 ,437 ,436 ,396 ,395 ,378 ,377 ,365 ,361 ,281 ,95-93 ,48
 108  ,107  ,102 מגרשים   ;18  ,17 ח"ח   ,10259 גוש   ;580  ,572 ,571

בשלמותם מתכנית כ/מק/246/ב.

ובלבד  מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
קרקע;  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בתכנית   שאין 
עליו  להקים  שמותר  מגרש  שטח  גודל  בדבר  בהוראות  שינוי  ב( 
ג( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; ד( שינוי חלוקת שטחי  בניין; 
הבניה המותרים בתכנית אחת בלי לשנות את סך כל השטח הכולל 
המותר לבניה בכל ייעוד קרקע, לא יגדל מ–50%; ה( הקמת שכונת 

מגורים של עד 180 יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.12.2007 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2572.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-8478420 טל'   ,7 כיכר העיריה  קרית אתא,  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, משרד 
מעוניין  וכל   ,04-8616205 טל'  חיפה,   ,15 פלי"ם  רח'  הפנים, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה קרית אתא  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

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

מק/148/טז", שינוי לתכניות חכ/148/ב, חכ/148/ט, משח/43.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת שלמה - גוש 11799, 
ח"ח 47, 53, 81.

לבניית  המותר  המגרש  בגודל  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
יח"ד למגורים מ–500 מ"ר ל–450 מ"ר; ב( איחוד וחלוקה מחדש 
בהסכמת בעלים; ג( קביעת הוראות בניה; ד( שינוי בקו בניין 
למגרש  צדי  בניין  בקו  שינוי  ה(   ;2079-2077 למגרשים  אחורי 

 .2079

מחדש;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( הנחיות בינוי בהתאם למפורט בתכנית זו; ג( קביעת הוראות 
מתכנית  מגרשים  בגודל  שינוי  ה(  בניין;  קווי  שינוי  ד(  בניה; 

בת–תוקף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5923, התשס"ט, עמ' 2573.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
וכל מעוניין רשאי לעיין   ,04-8633448 15א', חיפה, טל'  פלי"ם 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כרמל סלע 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבניה 
ש/מק/1038/א",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז 

שינוי לתכניות ש/123, ש/157, ש/166, ש/17, ש/18.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רח' קנאים 
- גוש 10075, חלקה 20 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט; 
ג( שינוי  ב( תוספת יח"ד מיח"ד אחת לשתי יח"ד בכל מגרש; 

חלוקת שטחי הבניה; ד( תוספת שטחי בניה בשיעור של 6%.
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוטי קירמאיר 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז   

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הוד השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שינוי  הר/מק/55/329",  מס'  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

לתכניות תג"פ329, הר/329/א.

בית  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עלמין מגדיאל - גוש 6408, ח"ח 94.

מטרת התכנית: הרחבת בית עלמין מגדיאל.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, רח' בני ברית 7 )קומה ב'(, 
הוד השרון 45265, טל' 09-7759666. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 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 הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' הר/מק/52/א/6", שינוי 

לתכנית הר/52/א.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השעורה 9, גני צבי - גוש 6443, ח"ח 85, 86; מגרש 446.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.11.2007 ובילקוט הפרסומים 5749, התשס"ח, עמ' 920.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
השרון, הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 

במשרדי  וכן   ,09-7759666 טל'   ,45265 השרון  הוד  ב'(,  )קומה 
 ,91 רח' הרצל  ולבניה מחוז המרכז,  הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  סבא  כפר  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק/510".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' קיבוץ 
גלויות 3 - גוש 6427, ח"ח 205.

הקמת  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
ידי:  על  למגורים,  המיועד  במגרש  פרטית  שחיה   בריכת 
א( קביעת תנאים להיתרי בניה; ב( קביעת הוראות בדבר איכות 
קביעת  ד(  המגרש;  פיתוח  בדבר  הוראות  קביעת  ג(  הסביבה; 
הוראות בדבר תחזוקת הבריכה; ה( קביעת הוראות בדבר קווי 

בניין לבריכה ולמבנה העזר; ו( קביעת הוראות בדבר בטיחות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .09-7649177 טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

כס/מק/24/1/ט".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' גולומב 49 
- גוש 6428, חלקה 212 בשלמותה.

תכנון  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
נשוא  השטח  על  מרווחת  קרקע  צמודת  בניה  בעבור  יעיל 
בריכת  הקמת  שתאפשר  תכנונית  מסגרת  יצירת  וכן  הבקשה, 
הקטנת  א(  ידי:  על  למגורים,  המיועד  במגרש  פרטית  שחיה 
גובה מרתף ל–2.50 מ',  קו בניין אחורי מ–8 מ' ל–6 מ', הגבהת 
 ותוספת בריכת שחיה בחצר; ב( קביעת תנאים להיתרי בניה; 
הוראות  קביעת  ד(  הסביבה;  איכות  בדבר  הוראות  קביעת  ג( 
בדבר פיתוח המגרש; ה( קביעת הוראות בדבר תחזוקת הבריכה; 
העזר;  ולמבנה  לבריכה  בניין  קווי  בדבר  הוראות  קביעת   ו( 

ז( קביעת הוראות בדבר בטיחות.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3858.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  סבא,  כפר   ,137 ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבניה  לתכנון 
09-7649177, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מעוניין  וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  שד'  המרכז, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין-מכבים-רעות

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

מס' מד/במ/6".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מודיעין, שכ' בוכמן, רח' 
 :X שמעון 88, 98, 104, 114, 120, 130, 136, 150, קואורדינטות: ציר

200,564, ציר Y: 644,122; גוש 5812, ח"ח 4.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי בעבור מבואת כניסה, 
על ידי: א( התרת בניית מבואת כניסה עד 2 מ' מעבר לקו בניין; 

ב( קביעת הוראות בינוי בדבר סגירת חלל מבואת כניסה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1465.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מודיעין, רח' תלתן 1, מודיעין, טל' 08-9726052, 
עיריית מודיעין, מדור מידע תכנוני, שעות קבלת קהל: בימים 
וכן   ,17.00-13.00 בשעות  ד'  ביום   ,13.00-8.30 בשעות  ב',  א', 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים ביבס 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ציונה  נס  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' נס/מק/218", 
נס/2/1,  לתכניות  בהתאם  נס/70,  נס/1/1,  לתכניות  שינוי 

נס/2/1/ב, נס/מק/1/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' ביאליק 
310 בשלמותה, ח"ח  3637, חלקה  גוש   -  27 רח' עליה   ,34  ,32

.744

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי צפוני לרח' ביאליק 
מ–7 מ' ל–5 מ'; ב( איחוד חלקות ללא שינוי בשטח הכולל של 

כל ייעוד קרקע.

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

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .08-9383810 טל'  ציונה,  נס   ,9 הבנים  רח'  ציונה,  נס  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז   ולבניה 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה נס ציונה  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רח/מק/14/450/ב",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/14/450/א, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, 

רח/2112, רח/מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גורדיסקי 27, פינת רח' חיים סירני 39 - גוש 3703, חלקות 

327, 759 בשלמותן.

ללא תוספת שטחים  יח"ד,  מטרת התכנית: הגדלת כמות   
עיקריים ותוספת קומה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–15 יח"ד   
ל–18 יח"ד; ב( תוספת קומה מ–5 קומות + קומת עמודים 

מפולשת ל–6 קומות + קומת עמודים מפולשת.

לתכנית  שינוי  רח/מק/16/1250/ב",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח/1250, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ג, רח/

מק/2000/ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, פינת הרחובות   
הרצל 77 וסעדיה גאון 68 - גוש 3705, חלקות 6, 7 בשלמותן.

בהסכמת  וחלוקה  לאיחוד  תכנית  א(  התכנית:  מטרת   
ד',  מגורים  באזור  למגרש  מנחה  בינוי  קביעת  ב(  בעלים; 
עד  מגורים  בניין  הקמת  ג(  רח/1250;  לתקנות  בהתאם 
כניסה;  לקומת  מעל  טכניות,  וקומות  מגורים  קומות   12 
יח"ד  מ–23  במגרש  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת   ד( 

ל–34 יח"ד.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392293. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר באישור 
שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/

מק/21/1300", שינוי לתכניות רח/1/188, רח/1300, רח/188.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 3701, 
חלקות 413-410, 416, 417, 427, 428, 434-432, 435, 436 בשלמותן, 
ח"ח 439; גבולות התכנית: ממערב - רח' דוד ישראל, מדרום - 
הגבול הדרומי של החלקות הגובלות ברחוב ארלוזורוב מדרום, 
ממזרח - הגבול המזרחי של החלקות הגובלות ברחוב שמעון 

דיין ממזרח.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של חלקות )כולל הפקעה 
ומוצעים;  קיימים  למבנים  בניין  קווי  קביעת  ב(  דרך(;   לצורכי 
ג( מתן הנחיות להעברת שטחי בניה מותרים בין המגרשים, בין 

המבנים ובין קומות המבנים; ד( שינוי בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.7.2007 ובילקוט הפרסומים 5697, התשס"ז, עמ' 3756.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' ביל"ו 2, רחובות, טל' 08-9392293, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רמלה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' לה/מק/10/172".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, שכ' השופטים 
מגרשים   ;209  ,152 ח"ח   ,4430 גוש   -  7 אצ"ל  רח'   צפון, 

208-ר, 209-מ בשלמותם.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין הקבוע בתכנית; ב( מתן 
אפשרות לפתוח פתחים בקו בניין 0 הפונה לשביל הולכי רגל; 
בשטח  שינוי  ללא  מ',   8 של  חנות  לעומק  המגבלה  ביטול  ג( 
ללא שינוי  בין שני המגרשים,  זכויות הבניה  ניוד  ד(  למסחר; 
במקום  מ'  ל–15.50  לבניין  מרבי  גובה  ה(  הזכויות;  כל  סך   בין 
מ'   2.80 למרפסות,  אצ"ל  לרח'  קדמי  בניין  קו  שינוי  ו(  מ';   14

במקום 4 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 

ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
זו  פרסומה של הודעה  מיום  ימים   60 להגיש התנגדות בתוך 
רמלה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   בעיתונים, 
רח' שמשון הגיבור 1, רמלה, טל' 08-9771564. העתק ההתנגדות 
 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 

רח' הרצל 84, רמלה, טל' 08-9270170.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמלה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  מודיעין  חבל  ולבניה 

חמ/מק/37/401", שינוי לתכנית גז/מק/25/401.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור התעשיה חבל 
.305A מודיעין - גוש 4619 )חלק(, ח"ח 131-127; מגרש

בתכנית;  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:   מטרת 
עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  ב( 
המותרים  הבניה  שטחי  חלוקת  של  שינוי  ג(  אדריכליים; 
המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  אחת,  בתכנית 

לבניה בתכנית; ד( כל עניין שניתן לבקשו כהקלה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה חבל מודיעין, רח' טשרניחובסקי 1, רמלה 72430, 

טל' 03-9722887.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

מס' חמ/מק/19/153", שינוי לתכנית גז/במ/1/3.

 ,5650 גוש   - לפיד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 87, 88; גוש 5651)ח(, חלקות 140, 155.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי קו 
בניין אחורי וצדדי דרומי ל–0 במגרש מס' 155 למבנה ציבור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5923, התשס"ט, עמ' 2575.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל 
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 ,03-9722887 טל'   ,72430 רמלה   ,1 טשרניחובסקי  רח'  מודיעין, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

שמעון סוסן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

ולבניה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/1/32/4", שינוי לתד  )1(
כניות חש/1/4, ומשמ/49.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אודים - גוש   
7950, ח"ח 8, 9, 304, 308; שטח התכנית: 7,866 מ"ר.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה, על ידי שינוי   
יייעוד חלק ממגרש 62א' מאזור חקלאי לאזור מגורים בייד
שוב חקלאי, ושינוי חלק ממגרש 62 מאזור מגורים ביישוב 
חקלאי לאזור חקלאי, הכל ללא שינוי בסך כל השטחים; ב( 
קקביעת קווי בניין והוראות בינוי בתחום התכנית; ג( קביד

עת מבנים להריסה ותנאי הריסתם.

שינוי  חש/מק/14/17/13",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית חש/במ/17/13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש 8927,   
ח"ח 7; מגרש 95; שטח התכנית: 500 מ"ר.

מטרת התכנית: א( קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה   
ואיד בריאות  תנאי  הבטחת  ב(  התכנית;  בתחום  פפרטית 
 כות סביבה נאותים בעת הקמת בריכת השחיה הפרטית; 
כדי  הפרטית  השחיה  לבריכת  תפעול  הוראות  קביעת  ג( 
התברואה;  בתנאי  ולעמוד  סביבתיות  הפרעות   למנוע 

ד( קביעת הוראות בינוי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 ,60990 שפיים  קיבוץ  השרון,  חוף  ולבניה  לתכנון   המקומית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-9596505 טל' 
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

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

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

לתכנית  שינוי  צש/מק/28/21-9א",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
צש/28/21-9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד - גוש 7818,   
ח"ח 22, 26, 30, 32.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי   
בסך כל השטחים בכל ייעוד קרקע; ב( שינוי מיקום זכות 

מעבר.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5908, התשס"ט.

לתכניות  שינוי  צש/מק/40/21-9",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
צש/9/21-9, צש/0/2-0.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד - גוש 8808,   
ח"ח 58, 59.

ו–59;   58 חלקות  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת    
מיח"ד   ,59 בחלקה  לבניה  המותרות  יח"ד  מס'  הגדלת  ב( 
לבניה;  המותרים  השטחים  הגדלת  ללא  יח"ד,  ל–2   אחת 
לפני  לתכנית שהופקדה  עיקרי  בשטח  של 6%  תוספת  ג( 
 59 בחלקה  צפוני  צדדי  בניין  בקו  שינוי  ד(   ;1989  שנת 
 59 בניין אחורי מערבי בחלקה  מ', שינוי בקו  ל–3  מ'   מ–0 
גודל  בדבר  שינוי  ה(  המוצעים;  למבנים  מ'  ל–5  מ'  מ–6 
 מגרש מינימלי של מגרש 59 מ–750 מ"ר לבית דו–משפחתי 
לל–675 מ"ר לבית דו–משפחתי; ו( שינוי הוראות בינוי ופיד

תוח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5923, התשס"ט.

לתכניות  שינוי  צש/מק/7/21-11",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
צש/מק/5/21-11, צש/5/21-11א.

גוש   - יעף  יישוב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
7822, ח"ח 76, 77.

מ';  ל–4  מ'  מ–5  קדמי  בניין  בקו  א( שינוי  מטרת התכנית:    
בב( הגדלת תכסית קרקע מ–30% ל–48.5%, שינוי גובה גדד
רות בצדי הדרך מ–60 ס"מ ל–120 ס"מ, הזזת כניסת הבית 
ומיקום החניות; ג( שינוי של הוראות לפי תכנית בינוי או 

עיצוב אדריכלי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5923, התשס"ט.

לתכנית  שינוי  צש/מק/20/22-2",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
צש/מק/6/22-2ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גנות הדר - גוש 8141,   
ח"ח 16; מגרש 16/3.

מגרשים;  לשני  מגרש  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  מטרת    
ב( שינוי קו בניין צפוני מ–5 מ' ל–0 מ'; ג( שינוי בדבר בינוי 
ועיצוב אדריכלי; ד( הגדלת מספר יח"ד במגרש למגורים 

מיחידה אחת לשתי יחידות.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5931, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,40600 מונד  תל  דרור,  בני  צומת  השרון,  לב  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7962205, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'   ,91 הרצל  שד'  המרכז,  מחוז 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
עמיר ריטוב 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ממ/מק/27/562",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכנית שד/562.

רח'  יהודה,  גני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השקמה 5 - גוש 6498, חלקה 197; גוש 6691, חלקה 9.

חלקה  בתחום  מגורים  גבול  קביעת  א(  התכנית:  מטרת 
בינוי  והוראות  זכויות  קביעת  ב(  דונם;   3 על  שיעלה  בלי  א', 

למגורים, פל"ח ומבנים חקלאיים לפי תכנית מיתאר שד/1000.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א', ג', ה', בשעות 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   ,12.00-8.00
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9302051 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

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

ממ/מק/5165", שינוי לתכנית ממ/5024.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גני תקוה, רח' הר סיני 
13, 15 - גוש 6720, חלקה 121.

הבעלים;  הסכמת  ללא  חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  מטרת 
ב( חלוקה לשני מגרשי בניה למגורים; ג( קביעת קווי בניין לפי 

תשריט; ד( הקלה של 6% בתכסית המבנה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3597.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 

03-9302051, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גיא קב-ונקי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
עח/מק/1/7/141", שינוי לתכניות עח/141, עח/7/141, כפיפות 

לתכנית עח/200.

גוש   - אהרון  ביתן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
8329, חלקות 61, 65, 77 בשלמותן; גוש 8330, ח"ח 113.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע; 
ידי:  ב( שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4( לחוק התו"ב, על 
1( שינוי קו בניין צדי בחלקה 65 בגוש 8329 מ–3 מ' ל–0 מ' עם 
 65 בניין קדמי בחלקה  קו  2( שינוי  3 במצב מוצע;  חלקה מס' 

בגוש 8329 מ–5 מ' ל–0.75 מ' עד 1.15 מ' למבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3477.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל' 09-8981661, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית 
הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788466, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.
רן אידן 	

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  ק/מק/3511",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית ק/1/3000, ביטול לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,8948 גוש   ;Y668/825 קואורדינטה   ,X197/500 קואורדינטה 

חלקות 50, 51.

הקיימים  למבנים  בניין  קווי  אישור  א(  התכנית:  מטרת 
בהתאם למצב הקיים; ב( שינוי בקווי בניין; ג( קביעת הוראות 

וזכויות בניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
קאסם,  כפר   ,10 קאסם  אלכרים  ע'  רח'  קסם,  ולבניה  לתכנון 
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הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9370241 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי שמחון  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה קסם  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שרונים  ולבניה 

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  הצ/מק/409/1-1",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
הצ/200/1-1,  הצ/2/29,  הצ/122,  הצ/100/1-1א,  הצ/1/29, 
הצ/ הצ/6/122א,  הצ/6/122/1-1ד,  הצ/6/122,   הצ/32/1-1, 

6/122ב, הצ/6/122ג.

רח'  יהודה,  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אהבת ציון 39, גוש 7938, חלקה 117; קואורדינטה מערב 
צפון  דרום  קואורדינטה   ,687/350  ,687/425  Y  מזרח 
X 188/950, 188/875; גוש 7938, חלקה 117; שטח התכנית: 

1.038 דונם.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית להקמת 4 יחידות   
דיור בשני מבנים במגרש, על ידי: א( חלוקה של חלקה מס' 
117 בהסכמת הבעלים; ב( שינוי בהוראות בדבר גודל מגרש 
המותרות  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  ג(  לבניה;  מינימלי 
ללא  יח"ד,  ל–4  מגורים  יח"ד  מ–2  התכנית  בשטח  לבניה 
של  הקלה  מתן  ד(  העיקריים;  השטחים  כל  סך  הגדלת 
 6% בשטחי הבניה לתכנית שהופקדה לפני אוגוסט 1989; 
יהיה  שני  עיקרי  למבנה  אחד  עיקרי  מבנה  בין  מרחק   ה( 
6 מ'; ו( שינוי בקווי בניין: צדי מזרחי מ–3 מ' ל–2.60 מ', צדי 

מערבי מ–0.0 מ' ל–2.70 מ', אחורי מ–6 מ' ל–5 מ'.

"תכנית מפורטת מס' הצ/מק/95/1-3א1", שינוי לתכניות   )2(
SR/15, הצ/1/40/1-3, הצ/100/1-3א, הצ/11/38, הצ/2/38, 
הצ/95/1-3א,  הצ/31/1-3א,  הצ/31/1-3,  הצ/200/1-3, 

הצ/מק/95/1-3.

יונה  רח'  פרדסיה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;Y690.075 קואורדינטה   ,X192.282 קואורדינטה   ,47 פישר 

גוש 8002, ח"ח 185, חלקה 127; שטח התכנית: 1,156 מ"ר.

בניין  קווי  שינוי  לצורך  מפורטת  תכנית  התכנית:  מטרת   
במגרש ברח' יונה פישר 47, על ידי: א( שינוי קווי בניין רק 
במגרש 2632: קדמי מ–5 מ' ל–4 מ' ול–3.5 מ' לפי התשריט, 
קביעת  ב(  מ';  ל–2.7  מ'  מ–3  מ', צדיים  ל–4  מ'  מ–5  אחורי 
קו בניין לפרגולות אחוריות ל–2 מ'; ג( הזזת מיקום חניות 

ממרכז המגרש לצדי המגרש.

לתכניות  שינוי  הצ/מק/224/1-5",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
הצ/0/1-5, הצ/9/1-5.

מירון 3,  רח'  מונד,  תל  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים   
 ,684/600  Y קואורדינטה   ,192/375  ,192/25  X קואורדינטה 

684/675; גוש 7799, חלקות 2, 132, ח"ח 1, 188, 190, 197; שטח 
התכנית: 1,805 מ"ר.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית ל–2 מגרשים כאשר   
במגרש אחד קיים מבנה אחד ובמגרש השני יוקמו 2 יח"ד 
במבנה אחד, על ידי: א( איחוד וחלוקה מחדש של חלקה 
132 בהסכמת בעלים; ב( שינוי בדבר גודל מגרש מינימלי 
דו–משפד בית  מ"ר  ל–618  דו–משפחתי  לבית  מ"ר  ממ–700 
 2,138 במגרש  לבניה  המותרות  יח"ד  מס'  הגדלת  ג(  חתי; 
מ"ר, מיח"ד אחת ל–2 יח"ד, ללא הגדלת השטחים למטרות 
עיקריות, סך הכל 3 יח"ד בחלקה 132; ד( תוספת של 6% 
בשטח עיקרי לתכנית שהופקדה לפני שנת 1989; ה( שינוי 
קו בניין קדמי דרום מערבי נקודתי מ–5 מ' ל–2.30 מ' לפי 
המצב הקיים, ושינוי בקו בניין מזרחי צדדי מ–0.0 מ' ל–3 מ' 

לפי המסומן בתשריט; ו( קביעת זכויות והוראות בניה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון 
נתניה,  פולג,  התעשיה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8636012 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הצ/122,  הצ/100/1-1א,  לתכניות  שינוי  הצ/מק/410/1-1", 
הצ/200/1-1, הצ/6/122, הצ/6/122/1-1ד, הצ/6/122א, הצ/6/122ב, 

הצ/89/1-1, הצ/89/1-1א.

רח'  יהודה,  אבן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אשל 8 - גוש 8015, ח"ח 118, 125; שטח התכנית: 979 מ"ר.

מטרת התכנית: אישור מצב קיים מרתף בקו בניין 0, על ידי: 
א( תוספת שטחי בניה של 6% לתכנית שהופקדה לפני אוגוסט 
1989; ב( שינוי קו בניין צדדי צפון מזרחי מ–3 מ' ל–0 מ' למרתף, 

קדמי מ–4 מ' ל–3 מ' ואחורי מ–6 מ' ל–3 מ' לפי הקיים בשטח.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5843, התשס"ח, עמ' 4513.

המרחבית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
פולג,  התעשיה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8636012 טל'  נתניה, 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יואל מוזס 	
יושב ראש הוועדה המרחבית 	

לתכנון ולבניה שרונים  
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/040/5952", שינוי לתכנית ג/5952.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא-זנגריה - גוש 
14150, חלקה 60.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין כדי לאפשר בנייה קיימת, 
ניצול יעיל למגרש והגדלת תכסית הקרקע.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5797, התשס"ח, עמ' 2873.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה אצבע הגליל, קניון הגליל העליון, חצור הגלילית, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  עילית,  נצרת  הממשלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

ג/בכ/21/08/2085", בהתאם לתכנית ג/2085.

 ,19183 גוש  סג'ור -  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
ח"ח 7, 9, 10.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה ללא הסכמה לצורך הסדרת 
דרך גישה למגרשים.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
בקעת בית הכרם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  ג/בכ/14/09/6758",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכניות ג/3700, ג/6758.

אלכרום  ומקומם: שגור-מגד  בתכנית  השטחים הכלולים 
- גוש 19057, ח"ח 61, 62.

מתן  לצורך  תשריט  לפי  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
לגיטימציה לבניה קיימת.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אבי בן–גיגי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' גא/
מק/4/08", שינוי לתכניות ג/7735, גא/מק/78/04, גא/מק/85/02.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא - גוש 17572, 
חלקה 54 בשלמותה.

קווי  להקטנת  ושינוי  בהסכמה,  חלוקה  התכנית:  מטרת 
בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 288.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה גבעות אלונים, ת"ד 505, שפרעם, טל' 04-9502021, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סלאם חאמד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות באישור 
שר הפנים

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

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/18", שינוי לתכנית ג/5722.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גלבוע - גוש 23121,   
חחלקות 62, 63, 68 בשלמותן, ח"ח 86, 88; גוש 23122, חלד
 קות 11, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 33, 36 בשלמותן, ח"ח 5, 37; 
 ,23164 גוש   ;140 ח"ח  בשלמותה,   149 חלקה   ,23163 גוש 

חלקות 30, 36, 40, 51-46 בשלמותן, ח"ח 10, 41, 42, 55. 
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ייעוד שטחים למפעלים אזוריים בהד מטרת התכנית: א(    
חקלאית;  קרקע  ייעוד  שינוי  ללא  בפועל,  למצב   תאם 
מסחר  ושירותי  אחסנה  דלק,  לתחנת  שטח  הקצאת  ב( 
וושיווק, מלאכה ושיווק, תעשיה, בריכות ביוב, צורכי ציד
תנאים  הוראות,  קביעת  ודרכים,  פתוח  ציבורי  בור, שטח 
והנחיות לביצוע התכנית; ב( הקלה מתמ"א3 בדבר הקלה 

מקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
31.5.2002 ובילקוט הפרסומים 5035, התשס"ב, עמ' 599.

לתכנית  שינוי  ג/גל/מק/111",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/9758.

גלד תעשיה  פארק  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
בוע-חבר - גוש 20764, ח"ח 5; גוש 20808, ח"ח 6.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5872, התשס"ט, עמ' 577.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
הוועדה  ובמשרדי  הגלבוע,  ד"נ  הגלבוע,  ולבניה  לתכנון 
עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי גלבוע

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

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

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/107".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שיתופי מולדת   
- גוש 23211, ח"ח 33.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3480.

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/110", שינוי לתכנית ג/6289.  )2(

 - חרוד מאוחד  עין  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
גוש 23163, חלקות 141, 142, 144 בשלמותן.

שטח  כל  בסך  שינוי  ללא  שטחים,  ניוד  התכנית:  מטרת   
מאושר בתכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3480.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
הוועדה  ובמשרדי  הגלבוע,  ד"נ  הגלבוע,  ולבניה  לתכנון 
עילית,  נצרת   ,595 ת"ד  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העליון  הגליל  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק/188", 
ג/12997,  לתכניות  כפיפות  ג/7551,  ג/4917,  לתכניות  שינוי 

ג/4917, ג/7551.

גוש   - הלל  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותו   37 מגרש   ;29 ח"ח  בשלמותה,   30 חלקה   ,13125

מתכנית ג/4917.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה של מגרש 37; 
ג( שינוי גודל מגרש שמותר להקים עליו  ב( שינוי קווי בניין; 

בניין; ד( הגדלת מספר יחידות הדיור; ה( בניית בריכת שחיה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

ג/לג/52/08/668", שינוי לתכניות ג/12906, ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19280, 
ח"ח 28, 77.

למסומן  בהתאם  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5908, התשס"ח, עמ' 2081.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מנחם עירון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

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

לתכניות 1/ג/במ/55,  שינוי  מס' 1/מעמק/במ76/55",  "תכנית   )1(
1/גנ/17132, 1/מק/מע/גבמ16/5.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 12568,   
ח"ח 5.

מטרת התכנית: א( שינוי בהוראות בניה; ב( שינוי בקו בניה.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
31.10.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 458.

"תכנית מס' 7/מע/מק/45/7609", שינוי לתכנית 7/ג/7609.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין מאהל - גוש 16939,   
ח"ח 74, 76, 171.

הגדלת  ב(  קיימים;  בניין  קווי  אישור  א(  התכנית:  מטרת   
תכסית; ג( ניוד אחוזי בניה ללא חריגה מסך כל אחוזי בניה 

מותרים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
16.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5880, התשס"ט, עמ' 1086.

"תכנית מס' 8/מע/מק/78/8588", שינוי לתכנית 8/ג/8588.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש 17388,   
ח"ח 22.

שינוי  ב(  בניה;  קווי  והסדרת  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
אחוזי בניה בקומה ללא חריגה בסך הכל המותר; ג( חלוקה 

בהסכמת הבעלים; ד( הקטנת שטח מגרש מינימלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1470.

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

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' מג/
מק-33/2006", שינוי לתכנית ג/8934, כפיפות לתכניות ג/9953, 

מג/מק-30/2001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פקיעין - גוש 19077, 
ח"ח 99; מגרש 109.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדדי ואחורי לפי המסומן 
בתשריט, כדי לתת לגיטימציה למחסן בנוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5848, התשס"ח, עמ' 4692.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9979659 טל'  מעונה,  מושב  הגליל,  מעלה  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית 
הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
אלי שמחון 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

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

מנ/מק/1507", שינוי לתכנית ג/6400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש - גוש 19634, 
ח"ח 19, 37.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.4.2008 ובילקוט הפרסומים 5906, התשס"ט, עמ' 1974.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,494 ת"ד   ,1 האורנים  רח'  נפתלי,  מעלה  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-9978030 טל'  מעלות, 
עילית,  נצרת  הממשלה,  קרית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבניה 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלמה בוחבוט  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מעלה נפתלי  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה משגב ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק/1/13278", שינוי 

לתכנית ג/13278.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבטליון - גוש 19347, 
ח"ח 87; מגרש 99 בשלמותו.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין צדי )צפוני( מ–4 מ' ל–0 
 מ' למחסן מתחת לחניה; ב( שינוי קו בניין קדמי )מזרחי( מ–4 מ'

ל–0 מ' לחניה ומחסן מתחת לחניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9990102 טל'  משגב,  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שג/מק/09/09",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכניות ג/5071, ג/4363.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול, שטח בנוי - 
גוש 19601, ח"ח 67; גוש 19608, ח"ח 81.

מטרת התכנית: שינוי הוראות קווי בניין בעבור בניה קיימת 
יהיו  קווי הבניין  בזכויות הבניה.  ללא שינוי  בח"ח 67, 80,  בלבד 

בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
 המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

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

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

מאושרת  לתכנית  שינוי  שג/מק/11/06",  מס'  "תכנית   )1(
ג/6958.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565,   
חלקה 12 בשלמותה.

בניה   בעבור  הבניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
קיימת בלבד בחלקה 12, ללא שינוי בזכויות הבניה. קווי 

הבניין יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2463.

מאושרת  לתכנית  שינוי  שג/מק/22/08",  מס'  "תכנית   )2(
ג/6958.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18565,   
ח"ח 28.

בניה   בעבור  הבניין  קווי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
קווי  הבניה.  בזכויות  שינוי  ללא   ,28 בח"ח  בלבד  קיימת 

הבניין יהיו בהתאם למצב הקיים המסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2463.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-9868670 טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמיר והבה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה אילת ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 2/מק/414", על תכנית זו 
 חלות כל הוראות תכניות מס' 214/03/2, 73/101/02/2, 2/מק/

417 )בהפקדה(, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

 ,40129 גוש   - אילת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 88, 121, 122, 135; מגרשים 626, 627, 629, 630; גוש 40126, 

חלקה 32, שחמון רובע 6; שטח התכנית: 11.750 דונם.

המותרים  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  התכנית:  מטרת 
המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  אחת,  בתכנית 

לבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה אילת, רח' חטיבת הנגב, ת"ד 14, אילת, טל' 08-6367114. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע 84100, 

טל' 08-6263820.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 5/מק/2477", 

שינוי לתכניות 5/מק/2327, 5/במ/206.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה 
זאב, פלח 6, רח' מקור החיים 8, 10, 12 - גוש )38187( )בהסדר(.

 ,25 מס'  מגרש  תכניות,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
באזור מגורים ג', על ידי שינוי בקו בניין קדמי בעבור מרפסות 

על עמודים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3866.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה באר שבע, ת"ד 15, כיכר מנחם בגין, באר שבע, 
טל' 08-6463807, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ' 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  
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מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה דימונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
25/מק/1055",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 

שינוי לתכניות 129/03/25, 25/במ/1/61.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה - גוש 39500, 
ח"ח 40; מגרש 301ב בשלמותו מתכנית 129/03/25.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי מ–3 מ' ל–0.5 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
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 הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה דימונה, ת"ד 1, דימונה, טל' 08-6563182. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מאיר כהן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה דימונה  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 22/מק/2042", 

שינוי לתכנית 22/במ/1/46.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרים והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

קרית  שכ'  נתיבות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מנחם, רח' האשל 31 - גוש 100279, ח"ח 1; גוש 100279/1, ח"ח 1.

למצב  והתאמתם  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
קיים  עזר  למבנה  בניה  והנחיות  בניין  קווי  אישור  ב(  הקיים; 
הבניה  שטחי  בחלוקת  שינוי  ג(  המגרש;  של  האחורית  בפאה 

בהתאם למצב קיים.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5943, התשס"ט, עמ' 3484.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל' נתיבות,   ,4 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9938722
מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע 84100, טל' 08-6263791, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

יחיאל זהר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נתיבות  

 הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרידמן תרצה25.5.2008כהן כהנא חנה3249

ברזון סמיון18.6.2002ברזון מנדל7334

טרפידו ליבא22.6.2007טרפידו יעקב0265

אפל טוביה13.6.2009אפל זהבה0454

אליהו מאיר 2117
מרדכי

אליהו רחל5.5.2009

ארצי ברכה18.5.2009ארצי אהרן5738

דהן זקס איריס23.4.2009זקס טובה3410

קבדה טיגב28.5.2009אווקה טייצ'או6063

שפיים יפה26.3.2009שפיים דוד0495

הלוי מרים7.12.2008בוטבול יצחק1835

גורדין מנחם9.2.2009גורדין צפורה0923

בבן מנחם אליד9914
קים יהודה

בן מנחם חנינה28.8.1998

חסון דוד15.6.2009חסין מאיר0749

כהן מרדכי29.4.2009כהן אורה חן1218

סעדון אלי14.7.2008סעדון ז'וליט5193

קופשיץ זלדה 23.10.2007טויסיג אהרן7189
אסתר

ו' בתמוז התשס"ט )28 ביוני 2009(

																																															משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

עובדיה פרידה26.2.2007עובדיה אברהם5674

ניסנוב בוריס12.3.2009ניסנוב רעיה0361

לוי מיכאל21.3.2009לוי קלמי9103

דינרמן מיכאל13.2.2004דינרמן לריסה8433

דזנאשוילי 9504
מויסיי

דזנאשוילי מרי18.7.2007
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מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שמיר גאולה28.10.2007שמיר אמנון0578

מוצניק צילה25.10.2008מוצניק חיים7180

מגורי יהודית7.11.1999מגורי חמאמא1840

הירש מרים27.12.2008הירש יהודה4824

דויטש דינה29.4.2009דויטש יצחק4179

גלברט רחל10.11.2008בלה ישראל5161

גלברט רחל10.7.1994בלה עליזה7831

בדר שמחה16.11.2006בדר מרכוס3649

אלטמן 2224
מריה–מרים

אלטמן אלכסנדר8.6.2009

גיני שאול27.4.2009גיני עליזה5871

אשכנזי יעקב15.11.2008אשכנזי אריאלה5701

סיבוני יפעת25.11.2005דינרמן ציונה1644

טלביס משה3.6.2009מלכי סלמה2392

בשן חדוה12.11.2008סגל מנוחה0559

בשן חדוה26.5.2006סגל הרמן0542

פון צפורה3.3.2009פון בנימין4495

מזרחי צפי13.4.2009אללוף רחמים0048

פרי–נס 6868
שרה–דבורה

פר–נס דב17.5.2009

דוידי חיים4.6.2009דוידי מרדכי5112

לוי יהודה29.3.2009לוי מלכה6025

דזינדזיחאשווילי 9498
אהוד

דזינדזיחשווילי 19.7.2007
ורנה

שוורץ–שלזינגר 28.9.2008מזרחי מלכה8335
אורלי

אמינוב מיכאל5.4.2009אמינוב זויה8015

טרנר אהרן–טל2.6.2009טרנר צירל4700

הוניג פנחס–אילן21.11.2005הוניג הניה5218

שוסטר מלכה11.6.2009שוסטר עקיבא9453

בן דוד רחל10.6.2009בן דוד יוסף2203

ביניאשווילי 5862
יוסף

בניאשווילי 19.5.2009
ראובן

בר נתן אשר4.4.2009בר–נתן מלכה6412

איזון לינה22.10.2008אל קשק לוריס9520

מרקוס אריה15.2.2009מרקוס יוסוב4071

קנוט אילה19.11.2003סינוני יששכר8015

גרוסמן אהובה24.5.2009גרנסמן ליזה2458

מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גרוסמן אהובה28.9.2000גרוסמן הרש2441

קארה יונה21.5.2009קארה יצחק4735

בעל–קורא דנית15.6.2008בעל–קורא משה6242

ציצואשוילי 4388
אלברט

רוזנשווילי רבקה10.11.2006

בן זקן מרי25.4.2009בן זקן פרוספר0849

י"ז בתמוז התשס"ט )9 ביולי 2009(

                                                 רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מילמן רפאל16.4.2009מילמן מאיר2168

דיזרעאלי 9281
פורטונה

דיזרעאלי יצחק7.2.2009

וייזר ישראל21.12.2008ווייזר יצחק7565

לוגסי דוד9.2.2008לוגסי שלמה7818

דנן שושנה23.4.2009אזולאי חנה2762

דוידוב שרה4.4.2009דוידוב יצחק1927

קפלון לאוניד2.6.2008קפלון אנה6001

שלומוביץ עדנה1.5.2009שלומוביץ ליזה9493

אוסטורטבסקי 9.7.2008בלנקי אליזבטה9103
לריסה

קלימן חוה מרים9.4.2009דנק וולריה2368

זנו רבקה5.4.2009זנו שמעון3839

לוגסי שמעון25.5.2009לוגסי שושנה9115

בלן רבקה17.5.2009תלמי ברטה8183

ליברמן איתי23.5.2009ענבר עדיאל7620

גיבלי טובה19.11.2008גיבלי אליהו0459

הררי צלילה תוניה 10.4.2009הררי קרולינה1899
ססה

ברשק מרק10.4.2009ברשק יוגניה4334

מרדוכיב יפה8.1.2007חנתייב חבר4946

מורלנדר בלה30.4.2009מורלנדר מריאן8986

קלמנוביץ צפורה16.2.1981קלמנוביץ שאול0432

מגן שולמית4.3.2009קרמר רוזה7936
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שמעון מאיר11.3.2009אזולאי סימון2754

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(

                                        יצחק	היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרינצנטל 1356
פרידה

וסילבסקי ז'אנה1.9.2006

שימינו משה 9579
מואיז

שימינו יצחק16.2.2008

מכלוף רחמים10.6.2009מכלוף פנינה8384

דובקין איגור17.12.2008דובקין אלכסיי9542

סלובודניוק 9559
בבה

דובקין איגור11.5.2009

גלבוע דורון11.6.2008גלבוע חדוה6076

אהרן מונטנה8.5.2009אהרן צדוק1981

קרוגליאקוב 8709
ורה

קרוגליאקוב 12.4.2007
ולדמיר

קרוגליאקוב 22.4.2009בולבכטר יעקב8659
ולדמיר

איינהורן לובוב27.3.2001איינהורן נחום5583

מכלוף יהודית10.6.2009מכלוף הרצל9787

פילס יוסף19.1.2009פילס עליזה3439

דרורי טל9.6.2009דרורי הלה6849

רזניק לאה15.12.2008ליפיאנסקי אוה1161

ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(

                                    יהושע ישראל כ"ץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 
בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מיכלסון נחמה4.5.2009מזלר פרדל0655

ג'ובני רחל26.11.2000עווד יוסף5830

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ג'ובני רחל31.3.2009עווד שושנה5848

חקק אהובה22.4.2006חקק דוד7338

ברקת דוד9.5.2009ברקוביץ יהודית8363

משיח מנשה21.4.2009משיח בדור1727

אבישייב ראיסה4.1.2008אבישייב איליושה9627

בומברג רחל14.6.2009בומברג נתן2321

מיכלסון נחמה23.6.1995מזלר דוד4966

גרינשטיין מרדכי5.6.2009גרינשטיין מרגריטה4452

מטרה מיכאל8.9.2008משה רבקה2081

מטרה מיכאל18.12.1991משה שלמה2073

פרידמן אבי2.6.2009פרידמן יהודית9248

שקרצי אברהם20.6.2009שקרצי חביבה4755

אלירז יהודה26.12.2007לייזר איטה8821

אלירז יהודה26.7.1989לייזר משה8813

נחמיה דניאל12.5.2009נחמיה צביה9691

מישקלבוים 4.4.2009פרוקופץ שמואל6494
סימה

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(

																																																משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קופילוביץ 6584
פנינה

קופילוביץ ישראל23.3.2009

בלאייש מרגרט 3739
מגי

בלאייש אליאן25.5.2009

שחטר פנחס14.6.2009שחטר לאה8636

גרדנויץ פייגה26.6.2006בודנר יוכבד5347

כהן פאולה1.5.2009כהן ג'ויה3726

לחמי גיל13.6.2009לחמי אברהם6117

קול רחל13.6.2009קול פנחס0299

חסין פאני4.6.2009חסין רפאל0430

אנדוס אלנה מריה8.11.2007אנדוס לאסזלו2627

הופמן שמעון 4815
דוד

הופמן חנה24.1.2004
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שעובי רחל4.10.1995שעובי יונתן4713

שעובי רחל26.3.2009שובי אורה2659

הופפנברג ליאת2.6.2009סורין יואל6553

צעידי דליה7.3.2009בני משה זכריה4988

ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(

																																											חנוך גרנביץ,	המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי טבריה
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שן אסתר שטלה6.5.2008שן יגאל2365

שמעון רחמים8.6.2009שמעון נדירה9519

גלבוע לאה15.6.2009גלבוע עמוס5929

סלם קזולה 1751
שמואל

סלם קזולה ויקטוריה18.6.2009

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(

																																														שלמה	דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בכר יעקב30.6.2009בכר בנימין8764

פודולסקי חנה5.12.2005פודולסקי איגור9891

כהן סימה20.11.2007כהן שמחה1886

שקרובה אורה7.2.2006יקובוב רפאל חי0375

מהרט גרמדייט 4745
טובה

מהרט גרמדייט 22.11.2008
תקבה אב

קודריאבצב 9734
תורה

קודריאבצב 11.4.2009
אלכסנדר

וסקר ירון28.5.2009וסקר שמסון5402

פרץ ברוך18.7.2008פרץ זולי2262

ט' בתמוז התשס"ט )1 ביולי 2009(

																																														אברהם	פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

מס' 
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גנז חנה28.4.2007וייס עדית6189

טליופה פבל18.2.2009טליופה ראיסה8656

מאירן שימרית5.5.2008מאירן אבי7581

ט"ו בתמוז התשס"ט )7 ביולי 2009(

																																														צבי	מוראד, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6068/09

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

ובעניין פירוק חברת טי אי אס פי )ישראל( בע"מ, ח"פ 51-375557-9.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד תמר פיינברג, מרח' 
הסורג 2, ירושלים 94145.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.2.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2009, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 28.8.2009.

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

תמר פיינברג, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6135/09

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

ח"פ בע"מ,   2000 ירושלים  בתוככי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-296227-5

והמבקשות: הלנה חממי ודיאנה דיין, ע"י ב"כ עו"ד איתן 
צחי, מרח' הרב קוק 8, ירושלים 94226.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2009, בשעה 12.00.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 17.9.2009.

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

איתן צחי, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

תיק אזרחי 6191/09

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

ערכי  להקניית  הסמינר  בית  נוות  העמותה  פירוק  ובעניין 
היהדות לבנות, מס' העמותה 58-010015-4.

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

8.9.2009, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה 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 1978/09

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

ח"פ בע"מ,   )2005( תיירות  טק  טיק  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-375763-3

ו/או  רונן  אופיר  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
אביב  תל   ,52 גבירול  אבן  מרח'  שניידר,  רן  ו/או  מילגרום  שרון 

64364, טל' 03-6911080, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.12.2009, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.12.2009.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2246/09

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

ובעניין פירוק חברת שגב ציוד משרדי ומכשירי כתיבה בע"מ, 
ח"פ 51-136936-5, מרח' האלה, אזור התעשיה אבן יהודה.

והמבקש: שחר מוצרי נייר בע"מ, ח"פ 51-121993-3, ע"י ב"כ 
עו"ד זיו עירוני ו/או עו"ד עדנה שבתאי ו/או עו"ד טניה חיטריק, 
טל'  ,64077 אביב  תל   ,2 קומה  אליהו,  בית   ,2 גבירול  אבן   מרח' 

03-6962222, פקס' 03-6962221.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.12.2009, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.12.2009

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

זיו עירוני, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2247/09

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

ובעניין פירוק חברת פיק פור יו בע"מ, ח"פ 51-294225-1.

והמבקש: ברוך מלכה, ע"י ב"כ עו"ד תמר פישהוף, מדרך בן 
גוריון 182, גבעתיים 53323, טל' 03-7311566, פקס' 03-5716179.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.1.2010, בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל עד יום 14.12.2009.

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

תמר פישהוף, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2324/09

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

בינלאומיים  הון  לשוקי  משב-המרכז  חברת  פירוק  ובעניין 
)ישראל( בע"מ, ח"פ 51-314125-9.

והמבקשים: נועם ענב ו–25 אח', ע"י ב"כ עורכי דין ממשרד 
יודפת-גרינברג ושות', רח' התע"ש 10, כפר סבא 44425, טל' -09

7650874, פקס' 09-7658160.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.1.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 10.12.2009.

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

עמית יודפת, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

תיק אזרחי 2336/09

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

ובעניין פירוק חברת טאי מידל איסט בע"מ, ח"פ 51-144705-4, 
מרח' העמל 11, פארק אפק, ראש העין 48092.

ו/ חזקיה  דור  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  גיל  בדוסה  והמבקשים: 
דין, מרכז  או עמוס חכמון ואחרים מחזקיה חכמון משרד עורכי 
עזריאלי, המגדל המשולש, תל אביב 67023, טל' 03-6081122, פקס' 

.03-6081123

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.1.2010, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

.5.1.2010

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

דור חזקיה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5343/09

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

ח"פ בע"מ,   )2003( פלוס  פולוניה  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-340343-6

והמבקשים: אולגה קרצ'קוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד מרטין פורמן, 
פקס'  ,03-7329770 טל'   ,53488 גבעתיים   ,17 ים  מצולות   מרח' 

.03-7316353

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.10.2009, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30 

ביום 7.10.2009.

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

מרטין פורמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

תיק אזרחי 5350/09

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

ח"פ בע"מ,  שינה  של  עולם  נועם  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-074064-0

יחיא  ואח', ע"י ב"כ עו"ד תמיר  והמבקשים: אנה אהרונסון 
 ,08-6729711 טל'   ,78595 אשקלון   ,10 העברי  הגדוד   מרח'  ואח', 

פקס' 08-6729919.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.6.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.10.2009, בשעה 9.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 13.10.2009.

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

תמיר יחיא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 281/09

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

ובעניין פירוק חברת קיזמוז למסחר בע"מ, ח"פ 51-152116-3.

מארון  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,033704826 ת"ז  ענאן,  חביב  והמבקש: 
עילוטי, משד' בן גוריון 38, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.4.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.9.2009, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.9.2009

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

ג'יריס רואשדה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

תיק אזרחי 344/09

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

ובעניין פירוק חברת שימורי הגליל בע"מ, ח"פ 51-206779-4, 
מגאר  התעשיה  אזור   ,34 ת"ד   ,1 המפעיל  רח'  הרשום,  במשרדה 

,14930

ב"כ  ע"י   ,51-356134-0 ח"פ  בע"מ,  עוף  יפה  והמבקשת: 
עו"ד מוחמד ותד )24723(, מרח' סמילנסקי 3, חדרה 38408, טל' 

04-6345670, פקס' 04-6341540.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.5.2009 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בנצרת  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.9.2009, בשעה 10.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.9.2009.

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

מוחמד ותד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: מוצרי פלסטיק דולב - אגודה שיתופית חקלאית   )1(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005223-3.  

המען: דביר, ד"נ הנגב 85330.  
תאריך רישום: ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(.  

שם האגודה: מכסף סחר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-005224-1.  

המען: ניר עם, ד"נ חוף אשקלון 79155.  
תאריך רישום: ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

לאספקת  חקלאית  שיתופית  אגודה   - מורראן  האגודה:  שם   )3(
מים בע"מ.

מס' האגודה: 57-005226-6.  
המען: ת"ד 257, כפר ירכא 24967.  

תאריך רישום: ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אספקת מים.  
שם האגודה: הגליל העליון אחזקות ביטח"ל - אגודה שיתופית   )4(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005227-4.  

המען: הגליל העליון, קרית שמונה 10200.  
תאריך רישום: ז' בתמוז התשס"ט )29 ביוני 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: בקר ניר עם - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )5(
מס' האגודה: 57-005228-2.  

המען: ניר עם, ד"נ חוף אשקלון 79155.  
תאריך רישום: ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: הדרי השופט - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(
מס' האגודה: 57-005229-0.  

המען: עין השופט 19237.  
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תאריך רישום: ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: אגודת אשכול - אגודה שיתופית לבעלי רכב   )7(

אשכול בישראל בע"מ.
מס' האגודה: 57-005230-8.  

המען: רח' לשם 16, מבשרת ציון 90805.  
תאריך רישום: ח' בתמוז התשס"ט )30 ביוני 2009(.  

שם האגודה: תושבי גבעת זאב - אגודה שיתופית להתיישבות   )8(
קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005231-6.  
המען: דרום רמת הגולן, גבעת יואב 12946.  

תאריך רישום: כ"א בתמוז התשס"ט )13 ביולי 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  
שם האגודה: אל-קרינאת - אגודה שיתופית לשרותים   )9(

חקלאיים בע"מ.
מס' האגודה: 57-005232-4.  

המען: ת"ד 10096, באר שבע 84001.  
תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מתיישבי אלוני הבשן - אגודה שיתופית חקלאית   )10(
להתיישבות כפרית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005233-2.  
המען: ד"נ צפון הגולן, אלוני הבשן 12412.  

תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: עובדי נמל חיפה - אגודה שיתופית בע"מ.  )11(

מס' האגודה: 57-005234-0.  
המען: שד' בן גוריון 6, חיפה.  

תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שיתופית  אגודה   - עינת  קיבוץ  חברי  נאמנות  האגודה:  שם   )12(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005235-7.  

המען: ד"נ עינת, עינת 49910.  
תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: לול רעים - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )13(
מס' האגודה: 57-005236-5.  

המען: ד"נ הנגב, רעים 85132.  
תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ"ב בתמוז התשס"ט )14 ביולי 2009(
אורי	זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי סיווג אגודות

שם האגודה: קיבוץ שמרת.  )1(

מס' האגודה: 57-000601-5.  

המען: שמרת, ד"נ אשרת 25218.  

תאריך רישום: כ"ז באלול התש"ו )23 בספטמבר 1946(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

שם האגודה קיבוץ הראל.  )2(

מס' האגודה: 57-000818-5.  

המען: הראל, ד"נ שמשון 99740.  

תאריך רישום: י"ג באב התש"ט )8 באוגוסט 1949(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

ט"ז בתמוז התשס"ט )8 ביולי 2009(
 

אורי	זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על ביטול רישום אגודות שיתופיות

גידולי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18.5.2009 וביום  הואיל   )1(
אגודה מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - סאלד   כפר 
 ,5962 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003444-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,4304 עמ'  התשס"ט, 
14.7.2009, נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

הואיל וביום 10.4.2008 ניתן צו לפירוק אגודת אלאראדי אל   )2(
מוקדסה לשכון בע"מ, מס' אגודה 57-003586-5, וצו זה פורסם 
בילקוט הפרסומים 5805, התשס"ח, עמ' 3097, והואיל והפירוק 
הנ"ל הושלם ביום 13.7.2009, נמסרת בזה הודעה כי רישום 
שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

חולתה  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   15.1.2009 וביום  הואיל   )3(
מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - והחזקות  חקלאות 
אגודה 57-003904-0, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5912, 
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2261 עמ'  התשס"ט, 
13.7.2009, נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

 - מטעים  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10.5.2009 וביום  הואיל   )4(
 ,57-004118-6 אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5960, התשס"ט, עמ' 4218, 
בזה  נמסרת   ,6.7.2009 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 10.5.2009 ניתן צו לפירוק האגודה סאסא נופש   )5(
- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-004325-7, 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5960, התשס"ט, עמ' 4218, 
בזה  נמסרת   ,6.7.2009 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
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הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י"ד בתמוז התשס"ט )6 ביולי 2009(
 

אורי	זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האגודות השיתופיות 

אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:

האגודה אחדות )1977( - דפוס אופסט ובלט, אגודה קואופ'   )1(
בתל–אביב בע"מ, מס' אגודה 57-002484-4.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרח' 

מקור חיים, ירושלים 93465.

האגודה קיבוץ הר עמשא, מס' אגודה 57-002824-1.  )2(

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד מירום שגיא, מרח' 

דניאל פריש 3, תל–אביב-יפו 64731.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 
פרסומו  ממועד  חודשיים  בתוך  והתעסוקה  המסחר  התעשיה 

ברשומות.

א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(
אורי	זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

רומי-טקס סחר בע"מ 
)ח"פ 51-344882-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2009, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' יהודה הלוי 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               דוד שפירטר, מפרק

אפיקון בע"מ 
)ח"פ 51-409947-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

הנ"ל תתכנס ביום 22.9.2009, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' גולי קניה 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.

                                               איתן אפיק, מפרק

חש-גל עבודות חשמל בע"מ 
)ח"פ 51-159953-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' 
הקליטה 3, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אבי פרץ, עו"ד, מפרק

3.די.וי מערכות בע"מ
)ח"פ 51-233805-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2009 התקבלה החלטה 
גלינקא,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
להב  בנקל,  מגריזו,  ראב"ד  עו"ד  ממשרד   ,18565 מס'  רישיון 
ושות', בית אירופה, שד' שאול המלך 37, ת"ד 33242, תל אביב 

64928, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שמואל גלינקא, עו"ד, מפרק

מוסך מיקי בינימינה )1995( בע"מ
)ח"פ 51-211819-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.6.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל פלד, ת"ז 051394138, 

מרח' קדושי השואה 5, זיכרון יעקב 30900, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכאל פלד, מפרק

שפע יצחק יוזמות בע"מ
)ח"פ 51-220450-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2009 התקבלה החלטה 
מרח'  גילת,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרליבך 10, תל אביב 67132, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דוד גילת, עו"ד, מפרק

פתרונות יוסף בע"מ
)ח"פ 51-352765-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מאיו, ת"ז 07908338, 

ברח' בגין 11, קרית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף מאיו, מפרק

"שלבים" הובלות בע"מ
)ח"פ 51-204249-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן ארז, מדרך מנחם 

בגין 23, מגדל לוינשטין, קומה 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איתן ארז, עו"ד, מפרק

טריו ס תוכנה פתרונות שירותים בע"מ
)ח"פ 51-316773-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב הלפרין, ת"ז 050707603, 

משד' בן גוריון 77, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דב הלפרין, מפרק

דיקיי איווי קורפ 1995 בע"מ
)ח"פ 51-223418-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.6.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רפאל קורניצר, ת"ז 
329647295, רישיון מס' 19166, מרח' שמאי 14, ירושלים 94631, 

טל' 02-6222223, פקס' 02-6223022, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפאל קורניצר, עו"ד, מפרק

טרי או אס בע"מ
)ח"פ 51-368000-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2009 התקבלה החלטה 
מרח'  סילמן,  אייל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דרך מנחם בגין 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אייל סילמן, עו"ד, מפרק

סופרלנס בע"מ
)ח"פ 51-368155-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר אמיתי, מקיבוץ חניתה 

22885, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניר אמיתי, מפרק

אלווירה סחר בע"מ
)ח"פ 51-385836-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.6.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור שחטר, מרח' 

סעדיה גאון 24, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאור שחטר, עו"ד, מפרק

פתרונים - אבחון ופיתוח ארגוני בע"מ
)ח"פ 51-297914-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.6.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי סבג, מרח' אחד 

העם 9, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדי סבג, עו"ד, מפרקת

דופלר אחזקות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-251092-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2009 התקבלה החלטה 
כספי, ממרכז  דיני  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

עזריאלי 1, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

דיני כספי, עו"ד, מפרקת

א.א.א. פאר חום )1988( בע"מ
)ח"פ 51-134428-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.4.2008 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום חיון, ת"ז 053677563, 

מרח' אחוזה 175, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלום חיון, מפרק

אליפור בע"מ
)ח"פ 51-357885-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2009 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אליפור, ת"ז 

27801315, מרח' יהודה המכבי 14, אפרתה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר אליפור, מפרק

אחוזת חלקה 73 גוש 6106
)ח"פ 51-019672-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   5.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם נשרי, ת"ז 

050001841, מרח' האמוראים 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אברהם נשרי, מפרק

אולפנס.אורג
)ח"פ 51-309653-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2009 התקבלה החלטה 
מרח'  בוטבול,  עמנואל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החי"ל 18, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמנואל בוטבול, מפרק

בסקין יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-342908-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.2.2007 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח בירן שבתאי, מרח' 
טל' אשקלון,   ,444 ת"ד   ,225 חדר  בונה,  סולל  בניין   ,6  צה"ל 

08-6750119, פקס' 077-2010200, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

בירן שבתאי, רו"ח, מפרק

קורב אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-174642-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.7.2009 התקבלה החלטה 
רוסטובסקי,  איאן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד עמית, פולק, מטלון ושות', רח' יצחק שדה 17, תל אביב 

67775, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איאן רוסטובסקי, עו"ד, מפרק

אינוילופ פתרונות מתקדמים 2006 בע"מ
)ח"פ 51-390184-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שניידרמן, מרח' שד' 

דוד המלך 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שניידרמן, עו"ד, מפרק

א.ל. שלום בע"מ
)ח"פ 51-310704-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים קונדה, מרח' למרחב 

21א, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אפרים קונדה, מפרק
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רגב, בן-יאיר פרסום בע"מ
)ח"פ 51-353907-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   8.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל בן יאיר, מרח' 

סטימצקי 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יובל בן יאיר, מפרק

מוסך העמק רמי שי בע"מ
)ח"פ 51-334990-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי שי, מרח' אליהו ברלין 

10, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

רמי שי, מפרק

אל גיל אביבים בע"מ
)ח"פ 51-401760-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מלכה שקל, מבית זית 

319, בית זית 90815, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מלכה שקל, עו"ד, מפרקת

אף.טי פרוייקטים מיוחדים )2005( בע"מ
)ח"פ 51-374936-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.6.2009 התקבלה החלטה 
ת"ז  צנטנר,  עדי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

032414344, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדי צנטנר, עו"ד, מפרקת

ר.צ.י. חברה ליזמות, בנייה, אחזקה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-386810-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.6.2009 התקבלה החלטה 
גולסטני,  עובדיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' צאלון 4/19, נווה סביון, אור יהודה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עובדיה גולסטני, עו"ד, מפרק

גלוב יועצים בע"מ
)ח"פ 51-186409-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009 התקבלה החלטה 
 - עמי  בן  מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תמיר, מרח' נעורים 2, רמת גן 52391, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

גלוב )ישראל( ניהול ופיתוח נכסים ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-185519-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009 התקבלה החלטה 
 - עמי  בן  מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תמיר, מרח' נעורים 2, רמת גן 52391, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

א.ד. - ח.ב. שיווק בע"מ
)ח"פ 51-254788-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009 התקבלה החלטה 
 - עמי  בן  מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תמיר, מרח' נעורים 2, רמת גן 52391, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

רוזבן תעשיות 94 בע"מ
)ח"פ 51-204602-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2009 התקבלה החלטה 
 - עמי  בן  מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תמיר, מרח' נעורים 2, רמת גן 52391, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

 הפותר בע"מ
)ח"פ 51-110158-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.7.2009 התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מאיה, מרח' דב הוז 
3, בת ים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה מאיה, מפרק

החברה לסילוק תביעות צד שלישי צפון )2000( בע"מ
)ח"פ 51-292247-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.7.2005 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר גורן, מרח' סוקולוב 
48, רמת השרון 47235, טל' 03-5407020, פקס' 03-5407064, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ניר גורן, עו"ד, מפרק

דלק רדואן בע"מ
)ח"פ 51-321862-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.5.2009 התקבלה החלטה 
עו"ד חסרמי חסן, מכפר  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מזרעה 22807, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חסן חסרמי, עו"ד, מפרק

פינת עדן בע"מ
)ח"פ 51-255313-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   5.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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ת"ז  אייל,  כפיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
025762725, מרח' אלפסי 30/12, תל אביב 66077, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

כפיר אייל, מפרק

סלומון - אופן בע"מ
)ח"פ 51-312771-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2009 התקבלה החלטה 
מרח'  אסבג,  חדוה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תובל 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חדוה אסבג, עו"ד, מפרקת

ג. ניר הסעות והובלות בע"מ
)ח"פ 51-312462-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   9.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל גיל, מרח' התכלת 

16א, הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יובל גיל, עו"ד, מפרק

גולדניר תעשית מיחזור בע"מ
)ח"פ 51-337300-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2009 התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה בהרב, מרח' המלכים 
25א, רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלמה בהרב, מפרק

גיא מונרוב שירותי ניהול בע"מ 
)ח"פ 51-396995-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,16.4.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
גיא מונרוב, ת"ז 024163677, מרח' ז'בוטינסקי 7, קומה 39, רמת 

גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיא מונרוב, מפרק

א. לרר יבוא ויצוא בע"מ 
)ח"פ 51-277446-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.7.2009, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עו"ד ארנה פדהצור-לרר, ת"ז 003635919, מדרך הגנים 13, כפר 

שמריהו, למפרקת החברה.

ארנה פדהצור-לרר, מפרקת

איניאס אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-18473-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.7.2009, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון.

      ישראל ביטנר

יושב ראש האסיפה    
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סקורפוס העולמית בע"מ 
)ח"פ 51-416259-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,12.7.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
יבגני קוריצקי, ת"ז 304272834, מרח' הערמונים 4/3, נשר,  את 

למפרק החברה.

יבגני קוריצקי, מפרק

הרמטיק נאמנות לקרנות בע"מ
)ח"פ 51-412798-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן אבנון, ת"ז 057952392, 

מרח' הירקון 113, תל אביב, למפרק החברה.

דן אבנון, מפרק

בומאק בע"מ
)ח"פ 51-213136-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.1.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  גונצקי,  לודמילה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יעלים 36, מעלה השומרון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לודמילה גונצקי, מפרקת

סי.קיי.איי.קיי נכסים )2008( בע"מ
)ח"פ 51-408230-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.7.2009 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור בן–נון נחמני, 

רישיון מס' 19319, מרח' היצירה 3, בית ש.א.פ., רמת גן, למפרקת 
החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לימור בן–נון נחמני, עו"ד, מפרקת

ליטק ליין פתרונות מיחשוב בע"מ
)ח"פ 51-331639-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.7.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו יעקב, מרח' כצנלסון 

79ג, גבעתיים 53272, טל' נייד: 054-6655055, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אליהו יעקב, מפרק

כנרת יהלומים בע"מ 
)ח"פ 51-120043-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 9.9.2009, בשעה 16.00, במשרדי החברה, רח' מנחם 
בגין 154, בית קרדן, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

              איתן רכטר     אלכסנדר רכטר

          מ פ ר ק י ם

עזי מאורר מהנדסים בע"מ 
)ח"פ 51-325895-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2009, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' 
המאבק 9, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               עזי יצחק מאורר, מפרק



ילקוט הפרסומים 5984, ח' באב התשס"ט, 29.7.2009 5208

גלבוע שירותי פרסום בע"מ 
)ח"פ 51-195425-7(

)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 31.8.2009, בשעה 19.00, במשרד עו"ד נתן לם, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,14 העם  אחד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               רם גלבוע, מפרק

סנסרה שיווק )1996( בע"מ 
)ח"פ 51-239958-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.9.2009, בשעה 11.30, במשרדי המפרק, רח' 
דרך מנחם בגין 23 )מגדל לוינשטין(, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אסף שמר, עו"ד, מפרק

זן - יבוא והפצה בע"מ 
)ח"פ 51-372037-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין  עורכי  במשרד   ,15.30 בשעה   ,2.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רצון-לסקי, רח' דרויאנוב 5, בית כלל, קומה 10, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

איתי לסקי, עו"ד, מפרק

בלק פורסט כלים סניטריים בע"מ 
)ח"פ 51-335322-7(

)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 1.9.2009, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' הנמל 
36, שער 3, קומה 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי אביטן, עו"ד, מפרק

ריל טיים אינטליג'נס בע"מ 
)ח"פ 51-342174-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.9.2009, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תמרת,   ,1 הלוטם 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

    עמי סדן, עו"ד
בא כוח המפרק    

סי.קיי.איי.קיי נכסים )2008( בע"מ 
)ח"פ 51-408230-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בית  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,16.9.2009 ביום  תתכנס 
ש.א.פ., רח' היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לימור בן–נון נחמני, עו"ד, מפרקת

בומאק בע"מ 
)ח"פ 51-213136-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,30 נורדאו  ברח'   ,11.00 בשעה   ,15.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               לודמילה גונצקי, מפרקת

קנדה בלומפילד בניה ויזום השקעות 
)ח"פ 51-365847-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דוח  הגשת  לשם   ,10.00 בשעה   ,13.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               אדמנד טל, מפרק
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אלוש חיים ניהול פרויקטים בע"מ 
)ח"פ 51-342970-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4, תל  12.00, ברח' התמר  הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2009, בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלוש חיים ויקטור, מפרק

זרזיף בע"מ 
)ח"פ 51-241700-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
4, תל  12.00, ברח' התמר  הנ"ל תתכנס ביום 15.9.2009, בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלוש חיים ויקטור, מפרק

ליטק ליין פתרונות מיחשוב בע"מ 
)ח"פ 51-331639-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יעקב,  אלי  אצל   ,20.00 בשעה   ,15.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כצנלסון 79ג, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי יעקב, מפרק

שלו ב.ו. רופאים בע"מ 
)ח"פ 51-328119-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 8.00, ברח' פינסקר 35, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פסוב, מפרק

קפה מ.ע.ז. בע"מ 
)ח"פ 51-381454-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 10.00, ברח' אלחריזי 4/4, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיו קרוק, מפרק

"ראש אמנה" חברה להשקעות ובנין בע"מ 
)ח"פ 51-212846-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,16 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה שבח, מפרק

גל רויאל בע"מ 
)ח"פ 51-288123-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הפלמ"ח 20, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל גל, מפרק

מדיסייף בע"מ 
)ח"פ 51-297808-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
חייקין,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,30.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רובין, כהן ושות', רו"ח, קרית עתידים 4, תל אביב 61580, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

דן אבירם, רו"ח, מפרק
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אקטור אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-171723-3(

)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 22.9.2009, בשעה 12.00, במשרד ב"כ החברה, מרכז 
29, תל אביב, לשם הגשת  קומה  5, המגדל המרובע,  עזריאלי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי ירוחם, מפרק

מיקרונטק מכונות וכלים בע"מ 
)ח"פ 51-171733-2(

)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 22.9.2009, בשעה 12.00, במשרד ב"כ החברה, מרכז 
29, תל אביב, לשם הגשת  קומה  5, המגדל המרובע,  עזריאלי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי ירוחם, מפרק

צעדים ראשונים החזקות וניהול בע"מ 
)ח"פ 51-388175-5(

)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 1.10.2009, בשעה 15.00, ברח' ז'בוטינסקי 138, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי זוהר, עו"ד, מפרק

א.ל. שלום בע"מ 
)ח"פ 51-310704-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2009, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' ראול ולנברג 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים קונדה, מפרק

רגב, בן-יאיר פרסום בע"מ 
)ח"פ 51-353907-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.9.2009, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,15 קרליבך  רח'  החברה, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל בן יאיר, מפרק

מוסך העמק רמי שי בע"מ 
 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הרשום  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,29.9.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
של החברה, רח' הגנן 11, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי שי, מפרק

אפ.בי.פי. יהלומים בע"מ 
)ח"פ 51-350821-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.9.2009, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי פרוכטר, מפרק

אי.די.אם. פרסום - שיווק וקידום מכירות בע"מ 
)ח"פ 51-281134-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.10.2009, בשעה 15.30, ברח' החבצלת 7, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עידן אלקבס, מפרק
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ס. קרני עבודות כלליות בע"מ 
)ח"פ 51-225085-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.10.2009, בשעה 15.30, ברח' החבצלת 7, ירושלים, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

קרני סימון, מפרק

ווידמן פיני פתרונות פיננסיים בע"מ 
)ח"פ 51-412145-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2009, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' יהודה 
הלוי 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.

אלעד ורדי, עו"ד, מפרק

חבלן בע"מ 
)ח"פ 51-029752-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.8.2009, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' פלאוט 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,  המדע,  פארק   ,8
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביעד אטינגר, עו"ד, מפרק

עסקים השקעות וטכנולוגיה טי.אנ. בע"מ 
)ח"פ 51-375307-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.9.2009, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, שד' שאול 
המלך 39, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה דומן, עו"ד, מפרק

שונות פתרונות לתעשיה בע"מ 
)ח"פ 51-210330-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תל   ,48 בגין  מנחם  בדרך   ,11.00 בשעה   ,6.9.2009 ביום  תתכנס 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

תמיר סלע, עו"ד, מפרק

עמותת בני ציון 
)ע"ר 58-031287-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.7.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את שמואל בגימוב, מרח' שיבת ציון 14/5, תל 

אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

שמואל בגימוב, מפרק

ארץ ישראל לעם ישראל 
)ע"ר 58-038099-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 1.7.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד צבי גותי, ממשרד עו"ד יואב גותי, רח' 

מנחם בגין 7, רמת גן 52521, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

צבי גותי, מפרק

עמותת הברית הבינלאומית לשלום ערבי
ישראלי )קופנהגן( 

)ע"ר 58-031968-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 18.6.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
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מרצון ולמנות את עו"ד אורי ברנשטיין, ממשרד אורי ברנשיין, 
עו"ד, רח' נחמני 14, תל אביב 65794, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אורי ברנשטיין, עו"ד, מפרק

עמותת וותיקי בית העמק 
)ע"ר 58-046943-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 15.3.2009 התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד ארז אביב, מרח' השלום 53 )בית הורד(, 

גבעתיים 53454, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז אביב, עו"ד, מפרק

מפעלי קרור קר-פרי )1994( 
)ש"מ 55-001416-1(

הודעה על פרישת שותף כללי והצטרפות שותף כללי חדש

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 14.7.2009 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפיות 
פרש מהשותפות השותף הכללי קר-פרי חולון בע"מ, ח"פ -51
א.ל.ר.  והצטרף לשותפות  חולון,   ,25 מרח' המשביר   ,042272-8
כשותף  חולון,   ,25 המשביר  מרח'   ,51-041751-2 ח"פ  בע"מ, 

הכללי בשותפות.

דוד לוסטיגר     דוד לרון    

מורשי חתימה מטעם השותפות

מפעלי קרור קר-פרי )1994( 
)ש"מ 55-001416-1(

הודעה על פרישת שותף מוגבל

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 14.7.2009 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפיות 
פרשה תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל 
בע"מ, ח"פ 57-000074-5, מבניין הרב מכר גלילות, רמת השרון, 

מהשותפות, וחדלה לכהן כשותף מוגבל בשותפות.

דוד לוסטיגר     דוד לרון    

מורשי חתימה מטעם השותפות

הודעה בדבר הצעת הסדר נושים
בבית המשפט המחוזי בחיפה, פש"ר 1011-08

בעניין: פקודת פשיטת רגל

החייב: עו"ד חסן עתאמנה, ת"ז 024785503, ע"י ב"כ עו"ד וחיד  עותמאן, 
ת"ד 131, כפר קרע 30075, טל' 04-6352465, פקס' 04-6356347.

 ,33095 16, חיפה  רונן, משד' פל-ים  הנאמן הזמני: עו"ד אביב 
טל' 04-8600853, נייד 054-4285357, פקס' 04-8600854.

כי  המשפט,  בית  להחלטת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החייב הציע הצעת הסדר לכלל נושיו.

על נושי החייב המעוניינים להשתתף ולהצביע באסיפת 
מסירה  אישור  עם  רשום  בדואר  לשלוח  ו/או  להגיש  ההסדר, 
למשרד הנאמן, בתוך 60 ימים מיום קבלת הודעה זו, תביעת חוב 
ערוכה כדין ונתמכת בכל האסמכתאות הדרושות להכרעה בה 
ובכלל זאת העתקי כל כתבי בית משפט, העתקי שטרות נשוא 
עדכניים מלשכת ההוצאה  דפי חשבון  נטענת, תדפיסי  חבות 

לפועל ופרטים על אודות גבייה מצדדי ג'.

אביב רונן, עו"ד, הנאמן הזמני

מתפרת רמון בע"מ 
)ח"פ 51-112614-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר שינוי תזכיר תקנון

החברה  של  הכללית  באסיפה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
החלטה  נתקבלה   ,1.7.2009 ביום  כהלכה  ונתכנסה  שנועדה 
מיוחדת לשנות את תזכיר החברה ואת תקנון החברה כדלקמן:

לאחר סעיף י"ח בתזכיר תימחק הפסקה "אחריות החברים   )1(
אינה  החברים  "אחריות  יירשם  ובמקומה  מוגבלת"  היא 

מוגבלת", כך שהחברה לא תהיה עוד חברה בע"מ;

בכותרת התזכיר, יימחקו המילים "חברה מוגבלת במניות"   )2(
וכן תימחק המילה "בע"מ";

ראיית  שירותי  "ליתן  י"ט  מטרה  תיווסף  החברה  למטרות   )3(
חשבון";

החברה החליטה לשנות את תקנון החברה כך שבכותרת   )4(
התקנון ובכל מקום שבו רשום שם החברה, תימחק המילה 

"בע"מ";

יחולו  לא  החברה  ובתקנון  החברה  תזכיר  סעיפי  בשאר   )5(
שינויים.

כל אדם שטוען לפסילת ההחלטה האמורה, נדרש להודיע 
על כך לבאת כוח החברה, עו"ד שרית תאומי, רח' יאיר 43, באר 
שבע, פקס' 08-6444708, ולהגיש את פנייתו לבית המשפט בתוך 

21 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת הרשומה לעיל.

אדם אשר לא יגיש את פנייתו כאמור בתוך המועד הנ"ל 
- יהיה מנוע מלדרוש זאת בעתיד.

שרית תאומי, עו"ד    

    באת כוח החברה


