
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 ה׳ באלול התשס״ט 5990 25 באוגוסט 2009

ד ו מ  ע

י בתקן 5446 ו נ ת בדבר קביעת תקנים ובדבר שי דעו  הו

נה 5447  החלטה לפי חוק מבקר המדי

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה 5447

ראות לחברות לניהול קרנות נאמנות 5447  הודעה על מתן הו

ראות לתאגידים מורשים לפי חוק  הודעה על מתן הו

וק ו ץ השקעות, בשי עו י  הסדרת העיסוק בי

 השקעות ובניהול תיקי השקעות 5447

 הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל 5447

ית חלקית ז  הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחו

 למחוז המרכז 5448

ית ז  הודעה בדבר הפקדה מחדש של תכנית מיתאר מחו

ן 5448  חלקית למחוז הצפו

ות חלקיות למחוז י ז ות מיתאר מחו ת בדבר תכני דעו  הו

ז הדרום 5449 ן ולמחו  הצפו

ת לפי תקנות ו נ ו שי  הודעה בדבר רשימה של מבקשי רי

ונות) 5450 תי שמירה (רישי רו  חוקרים פרטיים ושי

ית רעננה (מעודכן) לשנת  תמצית תקציב רגיל של עירי

 הכספים 2008

י ועדת ערר לארנונה (רעננה) ו נ  מי

5451 

5451 

ות (מרחבים).... 5451 נהלי י מפקח לפי חוק העבירות המי ו נ  מי

ות 5452 י כו  הודעה בדבר הצגת לוחות ז

5452 

5476 

5476 

ת לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה) דעו  הו

ן והבניה  ולפי חוק התכנו

ת ו  הודעה בדבר בקשה להצהרת מו

די בית המשפט  בקשה לפירוק חברה על י

ת 5476 ו פי תו דות השי ת לפי פקודת האגו דעו  הו

ת מאת הציבור 5477 דעו  הו

ד ו מ  ע

 הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה . 5442

נה 5442 ת המדי רו י ועדת שי ו נ דעה על מי  הו

י חברים למועצת מקרקעי ישראל 5442 ו נ דעה על מי  הו

נה 5442 דעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדי  הו

י ועדה ציבורית לבדיקת כשירותם ו נ דעה על מי  הו

ץ המשפטי ע ו י  והתאמתם של מועמדים למשרת ה

 לכנסת 5443

 הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור

ת בכוח העבודה ולצמצום פערים  ההשתתפו

 חברתיים (מס הכנסה שלילי) 5443

י חבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה 5443 ו נ  מי

ות לפי חוק-יסוד: הממשלה י  אצילת סמכו

י קצינת מבחן לנוער ו נ י וביטול מי ו נ  מי

י קצינת מבחן למבוגרים ו נ  מי

5444 

5444 

5444 

5444 

5444 

 הסמכת פקידת סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

ילוד)  (אישור הסכם ומעמד הי

 הכרה בגנים בוטניים..

י חבר מינהלה לפי חוק לעידוד השקעות ו נ  הודעה על מי

 הון בחקלאות 5444

יצור י ם ( עצת הצמחי י חבר ועדה ענפית לפי חוק מו ו נ  מי

ווק) יצור ושי י ם ( עצת הצמחי  ושיווק), תקנות מו

י חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) . 5445 ו נ  (דרכי מי

רות י מפקחים לפי חוק העבי ו נ י וביטול מי ו נ  מי

ת 5445 ו נהלי  המי

נים למועצה הדתית ראש פינה 5445 י ממו ו נ  מי

י חברים לוועדת עררים לפי חוק החשמל. 5445 נו  הודעה על מי

ים 5446 י תקנים רשמי ו נ  אכרזה בדבר שי



 גבריאל גולן לחברים מטעם הממשלה במועצת מקרקעי

 ישראל.

ולי 2009)  וי באב התשס״ט (27 בי

 (חמ 3-394)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 הודעה על הרשאה

״א-1951 נה, התשי  לפי חוק נכסי המדי

ם בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי עי די  מו

1 (להלן - החוק), החליטה הממשלה ״א-1951 נה, התשי  המדי

ושאי המשרות במשרד ראש הממשלה תל אביב  להרשות את נ

יצג את הממשלה  (להלן - המשרד), אשר מפורטים להלן, לי

 בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק,

דו של המורשה, עד לות של המשרד ותפקי  שבתחום הפעו

נה על  לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדי

געים לעסקאות האמורות: ו  המסמכים הנ

 (א) בעסקאות בתחום הפעילות של המשרד, למעט עסקאות

 במקרקעין -

 (1) ראש המוסד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

 (2) ראש מטה המוסד - בלא הגבלת סכום;

ו סגניהם - עד לסכום של  (3) ראשי האגפים/מערכות א

 1,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש״ח);

 (4) ראשי מערך רכש - עד לסכום של 100,000 ש״ח;

ו רמ״ט אגפי - עד לסכום של  (5) סגני ראשי מערך רכש א

 50,000 ש״ח;

ני רכש או רמ״ט אגפי - עד לסכום של 10,000 י  (6) קני

 ש״ח.

ם יחד עם חתו ושאי המשרה המפורטים לעיל י  כל אחד מנ

ושאי המשרה האלה:  אחד מנ

 (1) חשב המוסד - בלא הגבלת סכום;

 (2) סגן חשב המוסד - עד לסכום של 750,000 ש״ח;

ת - עד לסכום של 200,000 ש״ח; ו י  (3) קמ״ט התקשרו

 (4) ראש מחלקת כספים - עד לסכום של 100,000 ש״ח;

ת - עד לסכום של 50,000 ו י זר בכיר לקמ״ט התקשרו  (5) עו

 ש״ח;

ות - עד לסכום של 10,000 ש״ח. י  (6) עוזר לקמ״ט התקשרו

לות של המשרד -  (ב) בעסקות במקרקעין, בתחום הפעי

 (1) ראש המוסד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

 (2) ראש מטה המוסד - בלא הגבלת סכום;

ו סגניהם - עד לסכום של  (3) ראשי האגפים/מערכות א

 1,000,000 ש״ח;

 (4) ראשי מערך רכש - עד לסכום של 100,000 ש״ח.

ם יחד עם חתו ושאי המשרה המפורטים לעיל י  כל אחד מנ

ושאי המשרה האלה:  אחד מנ

 (1) חשב המוסד - בלא הגבלת סכום;

 (2) סגן חשב המוסד - עד לסכום של 750,000 ש״ח;

ת - עד לסכום של 200,000 ש״ח. ו י  (3) קמ״ט התקשרו

״א, עמי 52.  1 ס״ח התשי

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

 לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

ם בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, עי די  מו

, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ב) 1  התשס״א-2001

, להעביר לשר סטס מיסזיניקוב את סמכות 2  לחוק-יסוד: הממשלה

ות, צר לפי סעיף 59א(א) לחוק החברות הממשלתי  שר האו

4 בשעה , אשר הועברה לשר מאיר שטרית 3  התשל״ה-1975

 שכיהן כשר.

ום י״ג באב ר הכנסת בי  ההחלטה האמורה הובאה לאישו

 התשס״ט (3 באוגוסט 2009).

 י״ד באב התשס״ט (4 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-3281)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168.

 2 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 3 ס״ח התשל״ה, עמי 132.

 4 י״פ התשס״ג, עמי 1930.

 הודעה על מינוי ועדת שירות המדינה

יים), התשי״ט-1959 נו נה (מי רות המדי  לפי חוק שי

נה רות המדי ם בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שי עי די  מו

ם מי נתה הממשלה את הרשו , מי 1 ״ט-1959  (מינויים), התשי

רות המדינה: ועדת שי  להלן לחברים בו

ושב ראש; נה - י רות המדי  שמואל הולנדר, נציב שי

 איל גבאי, המנהל הכללי, משרד ראש הממשלה;

ת; ו מי ת הלאו ו  שאול צמח, המנהל הכללי, משרד התשתי

ן; י והשיכו ו נ  מרדכי מרדכי, המנהל הכללי, משרד הבי

ם תי רו וחה והשי ץ, המנהל הכללי, משרד הרו בי  נחום איצקו

ים;  החברתי

ם אריאב, המנהל הכללי, משרד האוצר; רו  י

ן זילברפרב, נציב ציבור; ו  בן-צי

 נוגה קינן, נציגת ציבור;

 איריס שטרק, נציגת ציבור;

נה טייכר, נציגת ציבור;  מי

 יעל גרוסמן, נציגת ציבור.

 י״ד באב התשס״ט (4 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-132)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 1 ס״ח התשי״ט, עמי 86.

 הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל

נהל מקרקעי ישראל, התש״ך-1960  לפי חוק מי

ם בזה, בהתאם לסעיף 4א(ד) לחוק מינהל מקרקעי עי די  מו

1 (להלן - החוק), על פי סעיף 4א(א)(12(א))  ישראל, התש״ך-1960

נתה ן, מי י והשיכו ו נ צר ושר הבי  לחוק ועל פי המלצת שר האו

את , ו ם פיאלקוף2 י  הממשלה את מרדכי מרדכי, במקום חי

 1 ס״ח התש״ך, עמי 57.

 2 י״פ התשס״ח, עמי 1323.
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 בא ״4,320 שקלים חדשים״ ובמקום ״5,450 שקלים

 חדשים״ בא ״5,610 שקלים חדשים״;

 (ב) בפסקה (2) בכל מקום, במקום ״1,810 שקלים

 חדשים״ בא ״1,860 שקלים חדשים״, במקום

 ״3,140 שקלים חדשים״ בא ״3,240 שקלים

 חדשים״, במקום ״100 שקלים חדשים״ בא ״110

 שקלים חדשים״, במקום ״4,190 שקלים חדשים״

 בא ״4,320 שקלים חדשים״, במקום ״420 שקלים

 חדשים״ בא ״430 שקלים חדשים״ ובמקום ״5,970

 שקלים חדשים״ בא ״6,150 שקלים חדשים״;

 (2) בסעיף 3(3) לחוק, במקום ״1,810 שקלים חדשים״ בא

 ״1,860 שקלים חדשים״;

 (3) בסעיף 4 לחוק -

 (א) בפסקה (1), במקום ״1,050 שקלים חדשים״ בא

 ״1,080 שקלים חדשים״ ובמקום ״4,190 שקלים

 חדשים״, פעמיים, בא ״4,320 שקלים חדשים״;

 (ב) בפסקה (2), בכל מקום, במקום ״1,050 שקלים

 חדשים״ בא ״1,080 שקלים חדשים״, במקום

 ״3,140 שקלים חדשים״ בא ״3,240 שקלים

 חדשים״, במקום ״4,190 שקלים חדשים״ בא

 ״4,320 שקלים חדשים״, במקום ״290 שקלים

 חדשים״ בא ״300 שקלים חדשים״, במקום

 ״70 שקלים חדשים״ בא ״80 שקלים חדשים״,

 במקום ״420 שקלים חדשים״ בא ״430 שקלים

 חדשים״, במקום ״100 שקלים חדשים״ בא ״110

 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,810 שקלים חדשים״

 בא ״1,860 שקלים חדשים״;

 (4) בסעיף 5(ב)(2) לחוק, במקום ״10,470 שקלים חדשים״ בא

 ״10,800 שקלים חדשים״, במקום ״4,190 שקלים חדשים״,

 פעמיים, בא ״4,320 שקלים חדשים״ ובמקום ״1,260

 שקלים חדשים״, פעמיים, בא ״1,300 שקלים חדשים״;

 (5) בסעיף 6(א) לחוק, במקום ״1,810 שקלים חדשים״ בא

 1,860 שקלים חדשים״, במקום ״3,140 שקלים חדשים״ בא

 ״3,240 שקלים חדשים״, במקום ״4,190 שקלים חדשים״ בא

 ״4,320 שקלים חדשים״, במקום ״5,450 שקלים חדשים״ בא

 ״5,610 שקלים חדשים״, במקום ״5,970 שקלים חדשים״ בא

 ״6,150 שקלים חדשים״ ובמקום ״10,470 שקלים חדשים״,

 פעמיים, בא ״10,800 שקלים חדשים״.

 כ״ו באב התשס״ט (16 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-3851)

 יובל שטייניץ

צר  שר האו

 מינוי חבר במועצה הארצית לתכנון ולבניה

 לפי חוק תכנון והבניה, התשכ״ה-1965

ן והבניה, ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(1) לחוק התכנ

, אני ממנה את גבריאל מימון, ת״ז 57134017, 1  התשכ״ה-1965

 לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבניה.

וון התשס״ט (24 במאי 2009)  אי בסי

(3  (חמ 7-

 אליהו ישי

 שר הפנים

, עמי 253.  1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307; התשל״ו
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ן ולתפקידים עי די  ההרשאה לנושאי משרה במוסד למו

ם שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים התשכ״ז, חדי ו  מי

 עמי 458 - בטלה.

ולי 2009)  וי באב התשס״ט (27 בי

 (חמ 3-9)

 צבי האוזר

 מזכיר הממשלה

 הודעה על מינוי ועדה ציבורית לבדיקת כשירותם

 והתאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי לכנסת

 לפי חוק הכנסת, התשנ״ד-1994

ע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק הכנסת, די  אני מו

רותם תי ועדה ציבורית לבדיקת כשי י נ , מי 1  התשנ״ד-1994

ץ המשפטי לכנסת, ע ו י ם למשרת ה  והתאמתם של מועמדי

 בהרכב שלהלן:

ן (בדימוס), ו  טובה שטרסברג-כהן, שופטת בית המשפט העלי

ושבת ראש; ן - י ו נתה נשיאת בית המשפט העלי  שמי

ושב ראש ועדת הכנסת - חבר;  חבר הכנסת יריב לוין, י

ושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט  חבר הכנסת דוד רותם, י

 של הכנסת - חבר;

ני ביקורת י י עדה לענ ו ושב ראש הו אל חסון, י ו  חבר הכנסת י

נה של הכנסת - חבר;  המדי

נה - חבר; רות המדי  שמואל הולנדר, נציב שי

ן - חבר; , ראש לשכת עורכי הדי ן רו א- רי גי ו  י

, המכללה למינהל - חבר. רם רבין, המסלול האקדמי ו  פרופי י

 י״ג באב התשס״ט (3 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-3093)

 ראובן ריבלין

ושב ראש הכנסת  י

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 140; התשס״א, עמי 50; י״פ התשס״ה, עמי

.2822 

 הודעה על עדכון סכומים

לצמצום דה ו ת בכוח העבו ר ההשתתפו עו  לפי חוק להגדלת שי

ים (מס הכנסה שלילי), התשס״ח-2007  פערים חברתי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק להגדלת שיעור

 ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה

 שלילי), התשס״ח-12007 (להלן - החוק), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכומים

ת המדד שפורסם בחודש מאי 2009 לעומת המדד י  1. עקב עלי

ו הסכומים הנקובים  שפורסם בחודש מאי 2007, התעדכנ

ני ו וון התשס״ט (1 בי ום טי בסי  בסעיפים 2 עד 6 לחוק, בי

 2009), כלהלן:

 (1) בסעיף 2 לחוק -

 (א) בפסקה (1), בכל מקום, במקום ״1,810 שקלים

 חדשים״ בא ״1,860 שקלים חדשים״, במקום ״3,140

 שקלים חדשים״ בא ״3,240 שקלים חדשים״,

 במקום ״70 שקלים חדשים״ בא ״80 שקלים

 חדשים״, במקום ״290 שקלים חדשים״ בא ״300

 שקלים חדשים״, במקום ״4,190 שקלים חדשים״

 1 ס״ח התשס״ח, עמי 84 ועמי 796; י״פ התשס״ח, עמי 4822.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, ה׳ באלו מי  ילקוט הפרסו



 הסמכת פקידת סעד

 לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד

1996- ו ״  היילוד), התשנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(ג) לחוק הסכמים לנשיאת

, אני 1 1996- ו ״  עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ

 מסמיך את נירה אליאב, ת״ז 067316323, לפקידת סעד לעניין

 החוק האמור.

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-2769)

 יצחק הרצוג

ים ם החברתי תי רו וחה והשי  שר הרו

, עמי 176.  1 ס״ח התשנ״ו

 הכרה בגנים בוטניים

2006- ו  לפי חוק גנים בוטניים, התשס״

- ו ״ ס ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק גנים בוטניים, ה

ים המפורטים להלן,  12006 (להלן - החוק), לבקשת הגנים הבוטני

מו בהם י עצה לגנים בוטניים ומשנתקי ת עם המו ו עצ י  לאחר התי

ם בסעיף האמור, אני מכיר, לעניין החוק, בגנים י י ו ם המנ  התנאי

ים המפורטים להלן:  הבוטני

ץ ניר עוז״, בקיבוץ בו  ״נקודה ירוקה - גן בוטני אקולוגי קי

ץ ניר בו די עמותת הגן הבוטני אקולוגי קי ז המנוהל על י  ניר עו

ז שמספרה 5-805049-59;  עו

והל ריתעמקחפר,המנ ו ״,במועצההאז י ו ותהנ חו י טנ  ״הגןהבו

די ארגון לגננות ולנוף בישראל, חברה פרטית שמספרה  על י

.5-700121-79 

ולי 2009)  חי באב התשס״ט (29 בי

 (חמ 3-3963)

 שלום שמחון

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשס״ו, עמי 250.

 הודעה על מינוי חבר מינהלה

ן בחקלאות, התשמ״א-1980 דוד השקעות הו  לפי חוק לעי

ן בחקלאות, דוד השקעות הו  בהתאם לסעיף 44 לחוק לעי

ע כי בתוקף סמכותי די 1 (להלן - החוק), אני מו  התשמ״א-1980

ן, ת״ז 05558687, ני י תי את ירון שי י נ  לפי סעיף 9(א)(4) לחוק, מי

ת ת העולמי י נ ו י ת בהסתדרות הצ ישבו  נציג החטיבה להתי

ת לארץ די הו כנות הי ישבות של הסו  (לשעבר, המחלקה להתי

 ישראל), לחבר במינהלת מינהל השקעות בחקלאות.

ן2 - בטל. ו נו ה שעי ו של י י ו נ י  מ

, תתוקן לפי זה. י לפי סעיף 44 לחוק3 ו נ דעה על מי  ההו

ולי 2009)  חי באב התשס״ט (29 בי

 (חמ 3-1404)

 שלום שמחון

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 56.

 2 י״פ התשנ״א, עמי 3573.

 3 י״פ התשמ״א, עמי 1938.

 אצילת סמכויות

 לפי חוק-יסוד: הממשלה

, 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה

תי לפי ו י וחה את סמכו צל למנהל הכללי של משרד הרו  אני או

ס- ים, התש״ ם שיקומי ו ת י ו נ  סעיפים 7(ג), (ד) ו-10 לחוק מעו

. 22000 

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-17)

 יצחק הרצוג

ים ם החברתי תי רו וחה והשי  שר הרו

 1 ס״ח התשס״א, עמי 158.

 2 ס״ח התש״ס, עמי 169.

 מינוי קצינת מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],

, אני ממנה את אליזבטה שומן, ת״ז 321685802, 1  התשכ״ט-1969

ז מרכז לעניין החוק האמור.  לקצינת מבחן לנוער במחו

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-141)

 יצחק הרצוג

ים ם החברתי תי רו וחה והשי  שר הרו

נת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,  1 דיני מדי

 עמי 88.

 ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],

ה של אילנית סהר, ת״ז י ו נ , אני מבטל את מי 1  התשכ״ט-1969

 2028435865, לקצינת מבחן לנוער לעניין החוק האמור.

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-141)

 יצחק הרצוג

ים ם החברתי תי רו וחה והשי  שר הרו

נת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,  1 דיני מדי

 עמי 88.

 2 י״פ התשנ״ח, עמי 2252.

 מינוי קצינת מבחן למבוגרים

 לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-1969

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש],

ז אבו סלאח, ת״ז 034784850, , אני ממנה את פאי 1  התשכ״ט-1969

 לקצינת מבחן למבוגרים לעניין החוק האמור.

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-141)

 יצחק הרצוג

ים ם החברתי תי רו וחה והשי  שר הרו

נת ישראל, נוסח חדש 14, עמי 312; ס״ח התשל״א,  1 דיני מדי

 עמי 88.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5444 ילקוט הפרסו



 השם מסי זהות

ובל ליברמן 057983272  י

 ליאור בן-סימון 033049511

ר נחמיאס 051833606  מאי

 מוטי כהן 038649794

 פליקס כהן 055572804

 פרדי ויסמן 014208169

 צבי קרן 05162276

 רונן יעקובי 040039471

ולי 2009)  חי באב התשס״ט (29 בי

 (חמ 3-1923)

 ישראל כ״ץ

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים

 מינוי ממונים למועצה הדתית ראש פינה

ם [נוסח משולב], התשל״א-1971 י די הו  לפי חוק שירותי הדת הי

רותי הדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שי

, אני ממנה את דוד 1 ם [נוסח משולב], התשל״א-1971 י י ד הו  הי

נה בעל סמכות הכרעה על  ברדוגו, ת״ז 069531358, לכהונת ממו

את עצה הדתית), ו ת ראש פינה (להלן - המו עצה הדתי  המו

ו בעל סמכות נ נה שאי  מתי אבני, ת״ז 067753145, לכהונת ממו

 הכרעה למועצה הדתית.

ם י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009). ו י מי ו נ  תוקף המי

ם שהודעה עליהם פורסמה בילקוט הפרסומים י י ו נ  המי

 התשס״ז, עמי 2322 - בטלים.

 י״ט באב התשס״ט (9 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-140)

 יעקב מרגי

רותי דת  השר לשי

 1 ס״ח התשל״א, עמי 130; התשס״ד, עמי 143.

 הודעה על מינוי חברים לוועדת עררים

״ד-1954  לפי חוק החשמל, התשי

ע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 7(א) לחוק החשמל, די  אני מו

1 (להלן - החוק), אשר הוענקה לי בהתאם ״ד-1954  התשי

תי את דוד בר עקיבא, י נ ם 21.9.2005, מי ו 2 מי  להחלטת הממשלה

את ד״ר אהרון אב לויטין, ת״ז 006973408, ו ו את י  ת״ז 09140823, ו

ועדת עררים לעניין סעיף 6  בר דב, ת״ז 011339900, לחברים בו

 לחוק.

ם. ו י לשלוש שנים מהי ו נ  תוקף המי

ולי 2009)  אי באב התשס״ט (22 בי

 (חמ 3-182)

 בנימין (פואד) בן אליעזר

ה המסחר והתעסוקה  שר התעשי

 1 ס״ח התשי״ד, עמי 190.

, עמי 50.  2 י״פ התשס״ו

 מינוי חבר ועדה ענפית

ווק), התשל״ג-1973, ר ושי צו י י ם ( עצת הצמחי  לפי חוק מו

י חברי ו נ וק) (דרכי מי ו ר ושי צו י י ם ( עצת הצמחי  ולפי תקנות מו

2006- ו ת ענפיות), התשס״ עדו עצה וחברי ו  המו

ם עצת הצמחי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(א) לחוק מו

, ובהתאם לתקנה 2 לתקנות 1 ווק), התשל״ג-1973 ר ושי צו י י ) 

עצה י חברי המו ו נ וק) (דרכי מי ו ר ושי צו י י ם ( עצת הצמחי  מו

, אני ממנה את יוסף 2 2006- ת ענפיות), התשס״ו עדו  וחברי ו

 גרינברג, ת״ז 072572837, עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר,

עדה הענפית של ענף פרי ההדר במקום יצחק בר ו  לחבר הו

. 3  זכאי

ולי 2009) ז התשס״ט (20 בי  כ״ח בתמו

 (חמ 3-3509)

 שלום שמחון

 שר החקלאות ופיתוח הכפר

 1 ס״ח התשל״ג, עמי 310; התשס״ז עמי 422.

, עמי 632; התשס״ז, עמי 594.  2 ק״ת התשס״ו

 3 י״פ התשס״ח, עמי 1764.

 מינוי וביטול מינוי מפקחים

1985- ו ות, התשמ״ נהלי ת המי רו  לפי חוק העבי

ות, נהלי רות המי  בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבי

ם י י ו , אני ממנה את שוטרי משטרת ישראל המנ 1 1985- ו  התשמ״

ת תקנות 13(א), 15, 34, ראו רות על הו  להלן למפקחים לגבי עבי

 39א, 53(א), 59, 68(א) ו-(ב), 71, 71א, 72, 73, 77, 80(א), 81, 90 ו-93,

ראת , ועל הו 2  לתקנות הנמלים (בטיחות השיט), התשמ״ג-1982

 תקנות 3(א) ו-15 לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט

ת בתקנות ו נהלי , שנקבעו כעבירות מי 3  קטנים), התשנ״ח-1998

ט ומשיטים), ת (עבירות בטיחות השי ו נהלי ת המי רו  העבי

: 4  התשס״ג-2002

 השם מסי זהות

 אריה דהן 055576391

 ניר קפון 024665978

ר נמיר 022994206  מאי

 אלון סימני 031741838

 נתי סרוסי 039083274

 רענן סטולוביצקי 028092153

ם י״ח בתשרי התשע״ב ו ם אלה עד י י י ו נ  תוקפם של מי

עד שבו יחדל השוטר לשמש  (16 באוקטובר 2011), או עד המו

מי של משטרת ישראל. ר הי  ביחידת השיטו

ום כ״ד ם של המפקחים המפורטים להלן, שפורסם בי י ו נ  מי

 בתשרי התשס״ז (16 באוקטובר 2006)5 - בטל:

 השם מסי זהות

054133533 

050289206 

055382790 

022433056 

032366809 

 אבי רוסו

דו דורי  דו

דו רביבו  דו

זרי ם עו י  חי

 וטודוי וכוהון ו

5445 

, עמי 31. ו  1 ס״ח התשמ״

 2 ק״ת התשמ״ג, עמי 387; התשס״א, עמי 285.

 3 ק״ת התשנ״ח, עמי 751; התשס״א, עמי 289.

 4 ק״ת התשס״ג, עמי 178.

 5 י״פ התשס״ז, עמי 231.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



גנות מפני פריצה - ת אחסון מו דו חי  ת״י 5421 חלק 1 - י

ת ו נ דות בפריצה: ארו ת בדיקה לעמי טו ן ושי ו  דרישות, מי

לי 2009; ו  ביטחון, מי

גנות מפני פריצה - דרישות, ת אחסון מו דו חי  ת״י 5421 חלק 2 - י

דות בפריצה: כספות, כספות ת בדיקה לעמי טו ן ושי ו  מי

ים להפקדה ולמשיכת מזומנים,  למכשירי בנק אוטומטי

לי 2009; ו  דלתות לחדרי אוצר, חדרי אוצר, מי

גנות מפני פריצה - ת אחסון מו דו חי  ת״י 5421 חלק 3 - י

דות בפריצה: מערכות ת בדיקה לעמי טו ן ושי ו  דרישות, מי

לי 2009; ו  הפקדה, מי

דע - מידע גאוגרפי - מטה דאטה, ית מי גי לו  ת״י 19115 - טכנו

לי 2009; ו  מי

ם י ו דע - שיטות אבטחה - קו ית מי גי לו  ת״י 27011 - טכנו

 מנחים לניהול אבטחת מידע בארגוני תקשורת המבוססים

לי 2009. ו , מי 1 8 0 / 1 £  על התקן 27002 0

ולי 2009)  טי באב התשס״ט (30 בי

 (חמ 3-96)

 דורון טמיר

 המנהל הכללי של מכון

 התקנים הישראלי

 הודעה בדבר קביעת תקן

״ג-1953  לפי חוק התקנים, התשי

- ג ״ י ש ת  אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, ה

ו לפי תי ו י  11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכו

ר את התקן הישראלי שלהלן:  סעיף 6(א) לחוק האמו

צץ: דרישות יקי מו  ת״י 12586 - אבזרים לטיפול בילדים - מחז

לי 2009. ו ת בדיקה, מי טו שי  בטיחות ו

 י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-96)

 דורון טמיר

 המנהל הכללי של מכון

ו התקנים הישראלי ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22.

 הודעה בדבר שינוי בתקן

״ג-1953  לפי חוק התקנים, התשי

- ג ״ י ש ת  אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, ה

ו לפי תי ו י נה בתוקף סמכו  11953, כי מכון התקנים הישראלי שי

ים שלהלן: ר את התקנים הישראלי  סעיף 6(א) לחוק האמו

 ת״י 921 חלק 3 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבנייני

ולי 2009 למהדורה מדצמבר  משרדים: גיליון תיקון מסי 4 מי

ונות התיקון מדצמבר 1999, מנובמבר 2003  1998 ולגילי

 ומנובמבר 2006;

דות אש של אלמנטי בניין - שיטות בדיקה:  ת״י 931 חלק 1.1 - עמי

לי 2009, למהדורה ו  דרישות כלליות, גיליון תיקון מסי 4 מי

נות התיקון ממרס 2004, מאפריל 2005 ו  ממאי 2002 ולגילי

נואר 2006; מי  ו

ון  ת״י 5098 - תכולות יסודות רדיואקטיביים במוצרי בנייה, גילי

ון לי 2009 למהדורה מפברואר 2007 ולגילי ו  תיקון מסי 2 מי

 התיקון מספטמבר 2008;

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים

״ג-1953  לפי חוק התקנים, התשי

- ג ״ י ש ת  אני מכריז, בהתאם לסעיף 8(ה) לחוק התקנים, ה

, את התקנים  11953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי

ם האלה: י  הרשמי

 ת״י 1498 חלק 7 - מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח,

ון תיקון מסי 1  לתחזוקה ולתפעול, ממרס 2006 וגילי

ן תיקון מסי 2, מאוגוסט ו י פרסום גילי ד  מספטמבר 2008, על י

;2009 

ן ולמשקאות, ממרס 1999 ו  ת״י 172 - מכלי זכוכית למוצרי מז

ן ו י פרסום גילי ד ן תיקון מסי 1 מאוקטובר 2005, על י ו  וגילי

 תיקון מסי 2, מאוגוסט 2009;

ות, זיקלי ות ופי י ת מכנ ו נ  ת״י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכו

ן תיקון מסי 1, מאוגוסט ו די פרסום גילי  מפברואר 2009, על י

;2009 

ירית, למתח ו כים מבודדים בעבור רשת או לי  ת״י 1740 - צרור מו

ר מבודד), ממאי י ו י תא״מ - תיל או נו נלי 1/0.6 ק״ו (כי  נומי

ן תיקון מסי 1, מאוגוסט 2009. ו די פרסום גילי  1998, על י

ופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר ן י ן התיקו ו  גילי

, ו ים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, התשל״  תקנים רשמי

ד 1871.  עמו

ם פרסומה, למעט לעניין ו ם מי מי ו 60 י  תחילתה של אכרזה ז

ם פרסומה. ו ו תחילתה מי נ י י  ת״י 1498 חלק 7, שלענ

ולי 2009) ז התשס״ט (16 בי  כ״ד בתמו

 (חמ 3-95)

 בנימין (פואד) בן אליעזר

ה המסחר והתעסוקה ו שר התעשי ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשנ״ח, עמי 52.

 הודעה בדבר קביעת תקנים

״ג-1953  לפי חוק התקנים, התשי

- ג ״ י ש ת  אני מודיע, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק התקנים, ה

ו לפי תי ו י  11953, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכו

ים שלהלן: ר את התקנים הישראלי  סעיף 6(א) לחוק האמו

לי ו  ת״י 362 חלק 1 - תערובות אספלט חמות: הרכב ותכנון, מי

 2009 בא במקום המהדורה ממרס 2003;

ות י רגנ ת או ו מי  ת״י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כי

לי 2009; ו - דרישות, מי

ות י רגנ ת או ו מי  ת״י 562 חלק 10 - בטיחות צעצועים: תרכובות כי

לי 2009; ו ה, מי י צו מי - הכנה של דוגמת בדיקה ו

ות י רגנ ת או ו מי  ת״י 562 חלק 11 - בטיחות צעצועים: תרכובות כי

לי 2009; ו - שיטות אנליזה, מי

לי ו  ת״י 1001 חלק 4 - בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן, מי

;2009 

ים, ת של אבזרים רפואי ו י ו  ת״י 5360 - סמלים לשימוש בתו

רה לי 2009 בא במקום המהדו ו  בסימון ובמידע להפצה, מי

לי 2006; ו  מי

 ת״י 5862 - התקנים לסגירה אוטומטית של גז בעת רעידת

לי 2009; ו  אדמה, מי

 1 ס״ח התשי״ג, עמי 30; התשל״א, עמי 22.
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 הודעה על מתן הוראות לחברות לניהול קרנות נאמנות

ת בנאמנות, התשנ״ד-1995 תפו  לפי חוק השקעות משו

 אני מודיע לפי סעיף 97(ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות,

, כי הרשות נתנה הוראה בקשר לגמול דירקטורים  התשנ״ד-11995

ים בחברות לניהול קרנות נאמנות. י נ צו  חי

ם פרסום ו ם מי מי  תחילתה של ההוראה האמורה 180 י

 הודעה זו ברשומות.

 י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-2555)

 זוהר גושן

ירות ערך י ת נ ושב ראש רשו ו י ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 1 ס״ח התשנ״ד, עמי 308; התשס״ה, עמי 830 (858).

 הודעה על מתן הוראות לתאגידים מורשים

וק השקעות ו ץ השקעות, בשי עו י  לפי חוק הסדרת העיסוק בי

 ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה-1995

ץ עו י  אני מודיע לפי סעיף 28(ג)(1) לחוק הסדרת העיסוק בי

ה- ״  השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ

 11995, כי הרשות נתנה הוראה לתאגידים המורשים בדבר חובת

 קביעת נוהלי עבודה בנוגע לדרכי פעולתם וניהולם.

ום פרסום  תחילתה של ההוראה האמורה שישה חודשים מי

 הודעה זו ברשומות.

ולי 2009)  הי באב התשס״ט (26 בי

 (חמ 3-2688)

 זוהר גושן

ירות ערך י ת נ ושב ראש רשו ו י ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 416; התשס״ה, עמי 840.

 הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל

 לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988

 בהתאם לסעיף 7(ב) לחקו ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-

 11988 (להלן - החוק), אני מודיעה כי נרשמה בקשה לאישור הסדר

 כובל כדלקמן:

 הצדדים להסדר:

 החברה הכלכלית לראשון לציון בע״מ

 ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע״מ

ות העיר ראשל״צ בע״מ י נ  מו

 הנכס או השירות נושא ההסדר:

ון  תחבורה ציבורית בראשון לצי

 מהות הכבילה כמתואר בבקשה:

ון  מיזם משותף של מפעילי התחבורה הציבורית בראשון לצי

ות העיר) ושל החברה הכלכלית לראשון לציון להפעלת י נ מו  (אגד ו

 התחבורה הציבורית בראשון לציון.

 בהתאם לסעיף 8(ב) לחוק, אדם העלול להיפגע מההסדר

 הכובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכני רשאים להגיש לבית הדין

 להגבלים עסקיים התנגדות מנומקת בכתב להסדר, בתוך שלושים

ום פרסום הודעה זו ברשומות.  ימים מי

לי 2009 ו  ת״י 1743 - גבינות קשות למחצה, גיליון תיקון מסי 2 מי

 למהדורה מאוקטובר 1996 ולגיליון התיקון מנובמבר 2007.

ולי 2009)  טי באב התשס״ט (30 בי

 (חמ 3-96)

 דורון טמיר

ן  המנהל הכללי של מכו

 התקנים הישראלי

 החלטה

״ח-1958 [נוסח משולב] נה, התשי  לפי חוק מבקר המדי

ון התשנ״ד (14 בנובמבר 1993), ום לי בחשו ל ובי אי  הו

 החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(8) ו-36(2) לחוק מבקר

 המדינה, התשי״ח-1958 [נוסח משולב]1 (להלן החוק), להפעיל

מים שאליהם מתייחס החוק, על  את ביקורת המדינה, בכל התחו

 המכללה האקדמית בית ברל, עמותה רשומה מסי 9-002942-58

די הממשלה. ותה עמותה הנתמכת על י  (להלן - המכללה), בהי

י תפקידי כנציב תלונות לו ל והדבר דרוש לי לצורכי מי אי הו  ו

 הציבור;

 לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36(2) לחוק, להחיל

נות הציבור, על ו בירור תלו נ י י עי לחוק, שענ  את הפרק השבי

 המכללה.

 י״ד באב התשס״ט (4 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-463)

 מיכה לינדנשטראוס

נה  מבקר המדי

ר בו נות הצי נציב תלו  ו

 1 ס״ח התשי״ח, עמי 92.

 הודעה על עיבוד סטטיסטיקה

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

ב-  לפי סעיף 16 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל״

ה י 2009 הי נ ו רים לצרכן לחודש י ע כי מדד המחי די  11972, אני מו

 כמפורט להלן:

צע 2008 - 103.4 נקודות;  (1) המדד על בסיס ממו

צע 2006 - 108.6734 נקודות;  (2) המדד על בסיס ממו

צע 2002 - 112.8030 נקודות;  (3) המדד על בסיס ממו

צע 2000 - 120.4736 נקודות;  (4) המדד על בסיס ממו

צע 1998 - 128.1839 נקודות;  (5) המדד על בסיס ממו

צע 1987 - 490.6368 נקודות;  (6) המדד על בסיס ממו

 (7) המדד מקושר לבסיס ספטמבר 1951 - 30,858,307.1579 נקודות.

 י״ג באב התשס״ט (3 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-892)

 שלמה יצחקי

 הסטטיסטיקן הממשלתי

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

 עמי 201.

 1 ס״ח התשמ״ח, עמי 128.

ל התשס״ט, 25.8.2009 5447 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

ני של משרד  מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנו

 הפנים, בטלי 03-5688634, בימים אי עד הי בשעות 9:00 עד 16:00.

דע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:  מי

י נ ו -תכנ גרפי www.mo תחת הכותרת: מרכז מידע גאו in .gov . i l 

 (בעמוד השער).

ולי 2009)  בי באב התשס״ט (23 בי

 (חמ 3-697)

 גבריאל מימון

עצה הארצית ושב ראש המו  י

 לתכנון ולבניה

 הודעה בדבר הפקדה מחדש של תכנית מיתאר

 מחוזית חלקית למחוז הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו-90 לחוק

1 (להלן - החוק), כי במשרדי ן והבניה, התשכ״ה-1965  התכנו

עצה ן ובמזכירות המו ז הצפו ית לתכנון ולבניה מחו ז ועדה המחו  הו

י מסי 36ב לתכנית המיתאר ו נ  הארצית לתכנון ולבניה, הופקד שי

ב חדש. שו י ז הצפון, תמ״מ/2 - קדיתא - י זית, מחו  המחו

ת לתכנון ולבניה דנה בתכנית בישיבתה עצה הארצי  המו

נואר 2006) והחליטה על ו (3 בי ם גי בטבת התשס״ ו  מסי 468, מי

 הפקדת תמ״מ 2/36.

ניים בישיבתה מסי ים עקרו י נ ו  ועדת המשנה לנושאים תכנ

ם י״ב בכסלו התשס״ט (9 בדצמבר 2008) החליטה לפצל ו  378, מי

 את תמ״מ 2/36 לשתי תכניות: תמ״מ 2/36/א, הכוללת את

ם חי ם והשטחים הפתו י מי ם הדרו ב, שני המתחמי ישו  שטח הי

ניהם ותמ״מ 2/36/ב, הכוללת את שאר השטחים שבתמ״מ  שבי

ם והשטח הפתוח שביניהם) י י נ ם הצפו  2/36 (שני המתחמי

נם נכללים בתחום תמ״מ 2/36א.  ושאי

ם י י ו נ ו על פרסום השי עדה בישיבתה ז ו  כמו כן, החליטה הו

ם בתחום תמ״מ 2/36ב. צעי  המו

ישוב קדיתא במועצה יעד שטח לי  מטרות התכנית: לי

ישוב: קדיתא. ת מרום הגליל. הי רי ו  האז

 מקום התכנית: מחוז: הצפון, נפה: צפת.

 מרחב תכנון מקומי: מרום הגליל. מיקום גאוגרפי: הר כותר,

ישוב אור הגנוז.  כ-2 ק״מ מזרחית לי

 שטח התכנית: שטח התכנית כ-50 דונם כמתוחם בקו כחול

 בתשריט.

 הקרקעות הכלולות בתכנית: חלקי גושים: 14069, 14071,

.14075 ,14072 

ני אחר, ו בכל פרט תכנו ן בקרקע, בבניין א י י נ  כל המעו

ת וכן ועדה מקומית, י די התכנ  הרואה את עצמו נפגע על י

ן שלה כלול בתחום  או מהנדס ועדה מקומית, שמרחב התכנו

; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי ו גובל אותו  התכנית א

ור שיפוטה , שאז 2 ות מי ת המקו ו עצ  כאמור בסעיף 3 לפקודת המו

עי ו מקצו ; גוף ציבורי א ו גובל אותו ת א י  כלול בתחום התכנ

ן והבניה ו  שאישר לכך, דרך כלל, שר הפנים, לפי צו התכנ

ת ו י גדו ין הגשת התנ ם לעני י עי ים ומקצו רי בו  (קביעת גופים צי

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  2 דיני מדי

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור בתיק ה״ע-7829, במשרד

 רשות ההגבלים העסקיים, רחי כנפי נשרים 22, קומה גי, ירושלים,

 בשעות העבודה הרגילות.

 ט״ו באב התשס״ט (5 באוגוסט 2009)

 (חמ 3-680)

 רונית קן

נה על ההגבלים העסקיים  הממו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז המרכז

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו-90 לחוק התכנון

ועדה  והבניה, התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי במשרדי הו

זית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרד הפנים בירושלים,  המחו

י מסי 18 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז המרכז, תמ״מ נו  הופקד שי

 21/3 - הוספת שטח מוסד.

ניים עקרוניים (ולנת״ע),  ועדת המשנה לנושאים תכנו

 שהמועצה הארצית לתכנון ולבניה אצלה לה את סמכותה לפי

ם בי בשבט ו  סעיף 6(א)(3) לחוק, דנה בתכנית בישיבתה מסי 384 מי

 התשס״ט (27 בינואר 2009) והחליטה על הפקדת התכנית.

ור חקלאי/נוף כפרי פתוח על י אז ו נ  מטרות התכנית: 1. שי

ץ של שטח פתוח בין י  פי תמ״מ 21/3 למוסד. 2. שמירת רצועת ח

ישוב תל מונד.  המוסד לי

 מקום התכנית: מחוז: המרכז, מרחב תכנון מקומי: לב

ן רית לב השרו ו עצה אז  השרון, רשות מקומית: מו

 שטח התכנית: כ-45 דונם.

 הקרקעות הכלולות בתחום התכנית: חלקי גושים: 7749,

.7752 

 כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה

 את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית, או מהנדס

 ועדה מקומית, שמרחב התכנון שלה כלול בתחום התכנית או

 גובל אותו; רשות מקומית, לרבות ועד מקומי כאמור בסעיף 3

, שאזור שיפוטה כלול בתחום  לפקודת המועצות המקומיות2

 התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי שאישר לכך, דרך

 כלל, שר הפנים, לפי צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים

ות לתכנית), התשל״ד- 31974, י ים לעניין הגשת התנגדו  ומקצועי

 ושיש לו עניין ציבורי בתכנית וכן כל משרד ממשרדי הממשלה,

ום שפורסמה הודעה זו בעיתונות, ים מהי  רשאים בתוך חודשי

 להגיש התנגדות לתכנית במשרדי המועצה הארצית לתכנון

 ולבניה, במשרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061, ועותק למשרדי

ז המרכז, רחי הרצל 91, זית לתכנון ולבניה, מחו ועדה המחו  הו

וה  ת״ד 150, רמלה, מיקוד 72430. ההתנגדות תהיה מנומקת ותלו

ר א מסתמכת; התצהי  בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן הי

 יינתן, לפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

א הופקדה, נמצאת בארכיב  התכנית האמורה, בצורה שבה הי

 לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז, רחי הרצל 91, ת״ד 150, רמלה,

 טלי 08-9788459/60/61, ובארכיב מינהל התכנון, משרד הפנים, רחי

ין ני  קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, טלי 02-6701556/646, וכל מעו

 רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים

רים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש.  האמו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

נת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.  2 דיני מדי

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

5448 



א אושרה, נמצאת י ית האמורה, בצורה שבה ה  התכנ

ז הצפון, קרית הממשלה, ית, מחו ז ן המחו  בארכיב לשכת התכנו

נהל התכנון,  נצרת עילית, בטלי 04-6508553/584, ובארכיב מי

 משרד הפנים, רחי קפלן 2, קריית בן גוריון, ירושלים, בטלי

ין בה, בלא תשלום, ן רשאי לעי י י נ  02-6701556/646, וכל מעו

אום ם פתוחים לקהל ובתי רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מראש.

ו קובץ ממוחשב (תקליטור) של  ניתן לרכוש עותק מודפס א

י של משרד נ ו -תכנ גרפי דע הגאו  מסמכי התכנית, במרכז המי

 הפנים, בטלפון: 03-5688634, בימים אי עד הי בשעות 9:00 עד

.16:00 

דע נוסף באתר האינטרנט של משרד הפנים:  מי

י נ ו -תכנ גרפי www.mo תחת הכותרת: מרכז מידע גאו in .gov . i l 

 (בעמוד השער).

ולי 2009) ז התשס״ט (2 בי  יי בתמו

 (חמ 697—3)

 גבריאל מימון

עצה הארצית ושב ראש המו  י

 לתכנון ולבניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז הדרום

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-11965 (להלן - החוק), כי בהתאם לסעיף 108(ג) לחוק,

ז הדרום, תמ״מ י מסי 70 לתכנית מיתאר מחוזית, מחו ו נ  אושר שי

י בהוראות התכנית בנושא צפיפות נטו למגורים. ו נ  4/14 - שי

ית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.  התכנ

דעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5928, עמי  הו

ם י״ג באדר התשס״ט (9 במרס 2009). ו  2831, מי

א אושרה, נמצאת י ית האמורה, בצורה שבה ה  התכנ

ה 4, ו ז הדרום, רחי התקו ת מחו י ז ן המחו  בארכיב לשכת התכנו

 קרית הממשלה, באר שבע, טלי 08-6263791, ובארכיב מינהל

 התכנון, משרד הפנים, רחי קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים,

ין בה, בלא ן רשאי לעי י י נ  בטלי 02-646/6701556, וכל מעו

ם פתוחים לקהל רי  תשלום, בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 ובתיאום מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

ני של משרד ו -תכנ גרפי  מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאו

 הפנים, בטלי 03-5688634, בימים אי עד הי בשעות 9:00 - 16:00.

דע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:  מי

י נ ו -תכנ גרפי www.mo תחת הכותרת: מרכז מידע גאו in .gov . i l 

 (בעמוד השער).

ולי 2009) ז התשס״ט (13 בי  כ״א בתמו

 (חמ 697—3)

 גבריאל מימון

עצה הארצית ושב ראש המו  י

ו לתכנון ולבניה ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

ן ציבורי בתכנית וכן י י ש לו ענ שי , ו 3  לתכנית), התשל״ד-1974

ם ו ם מהי י דשי  כל משרד ממשרדי הממשלה, רשאים בתוך חו

יחסות לתכנית נות, להגיש התי דעה זו בעיתו  שפורסמה הו

ת לתכנון ולבניה, משרד הפנים ת״ד עצה הארצי  במשרדי המו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו ם 91061, ועותק למשרדי הו רושלי  6158, י

ז הצפון, קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית  ולבניה מחו

ה בתצהיר המאמת את ו תלו ה מנומקת ו  17105. ההתנגדות תהי

נתן לפני עורך דין י ר י א מסתמכת; התצהי י ת שעליהן ה בדו  העו

ו על פיו.  או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק א

א הופקדה, נמצאת י ית האמורה, בצורה שבה ה  התכנ

ז הצפון, קרית הממשלה, ת מחו י ז ן המחו  בארכיב לשכת התכנו

נהל התכנון,  נצרת עילית, בטלי 04-584/6508553, ובארכיב מי

 משרד הפנים, רחי קפלן 2, קרית בן גוריון, ירושלים, בטלי

ין בה, בלא תשלום, ן רשאי לעי י י נ  02-646/6701556, וכל מעו

ם פתוחים לקהל ובתיאום רי  בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מראש.

 ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של

ני של משרד  מסמכי התכנית, במרכז המידע הגאוגרפי-תכנו

 הפנים, בטלי 03-5688634, בימים אי עד הי בשעות 9:00 עד 16:00.

דע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים:  מי

י נ ו -תכנ גרפי www.mo תחת הכותרת: מרכז מידע גאו in .gov . i l 

 (בעמוד השער).

ולי 2009) ז התשס״ט (2 בי  יי בתמו

 (חמ 697—3)

 גבריאל מימון

עצה הארצית ושב ראש המו  י

ו לתכנון ולבניה ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

 3 ק״ת התשל״ד, עמי 535.

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

 למחוז הצפון

ן והבניה, התשכ״ה-1965 ו  לפי חוק התכנ

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

1 (להלן - החוק), כי ועדת המשנה  והבניה, התשכ״ה-1965

ת לתכנון עצה הארצי ים עקרוניים, שהמו י נ ו  לנושאים תכנ

 ולבניה אצלה לה את סמכותה לפי סעיף 6(א)(3) לחוק, דנה

״א באדר התשס״ח (18 במרס ם י ו  בתכנית בישיבתה מסי 355, מי

י מסי 36 לתכנית המיתאר ו נ ר שי שו  2008) והחליטה על אי

ב חדש. שו י ז הצפון, תמ״מ/2 - קדיתא - י ית, מחו ז  המחו

ית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.  התכנ

דעה על הפקדת תכנית תמ״מ 36/2 פורסמה בילקוט  הו

ם די בסיוון התשס״ז ו  הפרסומים 5666, התשס״ז, עמי 2809, מי

 (21 במאי 2007).

ם י״ב בכסלו התשס״ט (9 בדצמבר ו  בישיבתה מסי 378 מי

ניים עקרוניים, לפצל  2008) החליטה ועדת המשנה לנושאים תכנו

 את תכנית תמ״מ 36/2 לשתי תכניות: תמ״מ 36/2א, הכוללת את

ם והשטחים הפתוחים י מי ישוב, שני המתחמים הדרו  שטח הי

ניהם ותמ״מ 36/2/ב, הכוללת את שאר השטחים שבתמ״מ  שבי

ם והשטח הפתוח שביניהם) י י נ  36/2 (שני המתחמים הצפו

נם נכללים בתחום תמ״מ 36/2א.  ושאי

רה של ו על אישו עדה בישיבתה ז ו  כמו כן, החליטה הו

 תמ״מ 36/2א.

 1 ס״ח התשכ״ה, עמי 307.

ל התשס״ט, 25.8.2009 5449 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 השם המען סוג הבקשה

י אופיר  גינוסר 31, ת״ד 31171, חוקר פרטי לו

ן ו ן לצי  ראשו

ד חוקרים דע - אלי ביאליק 461, תאגי  לקט מי

 שדה רמת גן 51025 פרטיים

ן חוקר פרטי  מדר רותם צאלון 4, ראש העי

16584 

רושלים חוקר פרטי ב 8/3, י ו  מזרחי ערן האז

55839 

ד ר 53/21, אשדו י נתן ניסים אי ו  חוקר פרטי ממן י

 חוקר פרטי

 משרד לחקירות

 פרטיות

 משרד לחקירות

 פרטיות

 יוסף נקר 42/3,

 פתח תקוה

ן 4, דירה 4, רו  ישו

 ת״ד 75161,

פו 16116 י ב-  תל-אבי

 אבן גבירול 4/4,

 בני ברק 03315

ן 72, באר שבע חוקר פרטי ו  חיבת צי

 גולומב 3/12, הרצליה חוקר פרטי

50364 

 דגניה 63א, רעננה 51434 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 משר לחקירות

 פרטיות

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

ם ץ 04, בת י נובי  רבי

88595 

 מעלות 2/02, חולון

 נעמת 42, חיפה 07643

 דגל ראובן 44,

 פתח תקוה 15594

 שקולניק 22/6, רחובות

ץ בחן, ד״נ חפר בחן חוקר פרטי בו  קי

72883 

 מושב תלמי יפה, ד״נ חוקר פרטי

 לכיש צפון 02117

 חוקר פרטי בית 67ב, נעלה

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

ם 64/5,  מעגל השלו

ן ו ן לצי  ראשו

 מלון פסגת שורש 125,

 שורש

 מקובסקי משה

ן הו ששו  מתתי

 נחום אלי

שי  סאנאנס אבי

הו  סבג אלי

 עזריה אתי

ר  עמוס מאי

 פרבדה קובי

 פרסקו מאיר

 פשה שי

 קול מיכאל

 שאנני בועז

ורא  שונק גי

 שריקר ישראל

ק צי  תבל אי

 תומר רן

 כי באב התשס״ט (10 באוגוסט 2009)

 (חמ 2319—3)

 חיים קלוגמן

י לחוקרים שו ושב ראש ועדת רי  י

תי שמירה רו שי  פרטיים ו

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות

ונות), תי שמירה (רישי רו שי  לפי תקנות חוקרים פרטיים ו

 התשל״ב-1972

תי שמירה רו שי  בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ו

, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי ונות), התשל״ב-1972י  (רישי

ו רשאי כל אדם דעה ז ם מפרסום הו מי ות, בתוך 15 י נ ו  רישי

ן למבקש מסוים, ו  להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישי

תי רו שי י לפי חוק חוקרים פרטיים ו שו  לפי המען: ועדת הרי

ם 91342: רושלי , ת״ד 34357, י ־  שמירה, התשל״ב-1972

 סוג הבקשה

 משרד לחקירות

 פרטיות

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 משרד לחקירות

 פרטיות

 משרד לחקירות

 פרטיות

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי,

 משרד לחקירות

 פרטיות

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 חוקר פרטי

 המען

 רחוב 8205, בית 83,

 נצרת 00061

 ת״ד 95, ד״נ דרום גולן,

 כרכום 07321

ד  אלקלעי 7/7, אשדו

ת 3/01,  לוחמי הגיטאו

 קרית ביאליק 68072

ת הנוער 21/23, י  עלי

פו 05476 י ב-  תל-אבי

 פרת 2/8, קרית גת

 מיכאל אשבל 2/22,

 באר שבע 55248

 סיני 21/81, באר שבע

94748 

י 3, צ נ י  לאונרדו דב ו

 חיפה

 שנקר 3, חולון

 בילו 1/5, כפר סבא

 זיבוטינסקי 3/8032,

 בית שאן

 עין גדי 91/91, אילת

09288 

ן 11, ת״ד 802 ו י  גוש עצ

 גבעת שמואל 10145

 רמבן 44, רחובות

ז י  אבורגייב עז

 אבני שחר

 אואקנין אבנר

הו  אסטוליש אלי

 בוקה אריאלה

 בן דוד דניאל

 ברמי רמי

 גבאי אריאל

 גוטמן ארז דב

 גולן רונן

 דאבוש אלי

יצמן אסף  ו

 זזון אליאן

 זיברט שמחה

 חן דוד

יקי  שלמה המלך 91, טיאר ו

ו 12455 נ  קרית או

נועם בית אל 1/11, אל אבי חי  י

 אשקלון 57787

 יעקב גולן ניסים אבן גבירול 14,

ן 31084  ראש העי

 השם

 1 ק״ת התשל״ב, עמי 1236.

 2 ס״ח התשל״ב, עמי 90.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5450 ילקוט הפרסו



 בשקלים חדשים

494,850,000 

21,450,000 

516,300,000 

516,300,000 

ת ו א צ ו ה  צד ה

 סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה

 וכיסוי גירעון נצבר

ת בארנונה  הנחו

י גירעון נצבר צאה לכיסו  הו

 סך הכל הוצאות בלא מותנה

צאה מותנה  הו

 סך הכל הוצאות כולל מותנה

 ט״ו באב התשס״ט (5 באוגוסט 2009)

 (חמ 360—3)

 גבריאל מימון

 המנהל הכללי

 מינוי ועדת ערר לארנונה

ת (ערר על קביעת ארנונה כללית), ו מי ת המקו ו י  לפי חוק הרשו

1976-  התשל״ו

ות י  נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשו

, מינתה ות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל״ו-11976  המקומי

ם יי בתמוז התשס״ט (2 ביולי ו  מועצת עיריית רעננה, בישיבתה מי

 2009) הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה לפי המפורט להלן:

 עורך דין דני שחם - יושב ראש;

 חיה גרנות - חברה;

ז - חבר. יזהאו ו  גיוס נ

 ועדת ערר זו מתמנה נוסף על ועדת הערר לארנונה שמינתה

 המועצה בישיבתה ביום כ״א באלול התשס״א (9 בספטמבר 2001)

 ושהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 5056, התשס״ב, עמי

.1524 

 י״ג באב התשס״ט (3 באוגוסט 2009)

 (חמ 265—3)

 נחום חופרי

ית רעננה רי ו ראש עי ו ו ו ו ו ו ו ו  ו

, עמי 252.  1 ס״ח התשל״ו

 מינוי מפקח

1985- ו ות, התשמ״ נהלי ת המי רו  לפי חוק העבי

 בתוקף הסמכות בסעיף 5 לחוק העבירות המינהליות,

, אני ממנה את ד״ר מיכאל ורנבסקי, ת״ז 310335310,  התשמ״ו-11985

ורית מרחבים (להלן  רופא וטרינר רשותי ועובד המועצה האז

- המועצה), שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות

ות (קנס ות המפורטות בתקנות העבירות המינהלי  המינהלי

, למפקח  מינהלי - הכלבת והפיקוח על כלבים), התשס״ז-22007

 בתחום המועצה.

ום כ״א בתמוז התשס״ט (13 ביולי 2009). י מי ו נ  תוקפו של המי

ולי 2009) ז התשס״ט (13 בי  כ״א בתמו

 (חמ 1923—3)

 אבנר מורי

ת מרחבים רי ו עצה האז  ראש המו

, עמי 31; י״פ התשס״ח, עמי 1018. ו  1 ס״ח התשמ״

 2 ק״ת התשס״ז, עמי 1126.

 תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה (מעודכן)
 לשנת הכספים 2008

ות רי  לפי פקודת העי

1 (להלן - הפקודה), ות רי  בהתאם לסעיף 209 לפקודת העי

ע כי בתוקף הסמכות לפי סעיפים 206 ו־207 לפקודה די  אני מו

ית רעננה רי , אישרתי תקציב רגיל של עי 2  שהועברה אלי

תו להלן:  (מעודכן) לשנת התקציב 2008 שתמצי

 בשקלים חדשים

203,764,000 

41,200,000 

41,069,000 

1,754,000 

104,863,000 

392,650,000 

68,005,000 

19,859,000 

1,877,000 

9,459,000 

99,200,000 

3,000,000 

494,850,000 

21,450,000 

516,300,000 

516,300,000 

 בשקלים חדשים

101,288,000 

122,493,000 

27,901,000 

251,682,000 

112,177,000 

62,897,000 

175,074,000 

12,541,000 

23,150,000 

35,691,000 

3,617,000 

24,583,000 

28,200,000 

 צד ההכנסות

 ארנונה כללית

ם  מפעל המי

נוך ת חי ו  עצמי

וחה ת רו ו  עצמי

ת אחר ו  עצמי

 סך הכל עצמיות

וך נ  תקבולים ממשרד החי

וחה  תקבולים ממשרד הרו

ים אחרים  תקבולים ממשלתי

ן ו ז  מענק כללי לאי

 מענקים אחרים ממשרד הפנים

 סך הכל תקבולי ממשלה

 תקבולים אחרים

 הכנסות ח״פ ובגין שנים קודמות

 סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה

 וכיסוי גירעון נצבר

ת בארנונה  הנחו

י גירעון נצבר  הכנסה לכיסו

ת ת בשנים הבאו י ממקורות הרשו  כיסו

 סך הכל הכנסות בלא מותנה

 הכנסה מותנה

 סך הכל הכנסות כולל מותנה

ת ו א צ ו ה  צד ה

 שכר כללי

 פעולות כלליות

ם  מפעל המי

 סך הכל כלליות
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נוך  שכר עובדי חי

נוך  פעולות חי

 סך הכל חינוך

וחה  שכר עובדי רו

וחה  פעולות רו

 סך הכל רווחה

וב ת מים ובי ו לו  פירעון מי

ת אחר ו לו  פירעון מי

 סך הכל פירעון מילוות

ן 1,710,000 מו ת מי ו א צ ו  ה

ים קודמות 2,493,000 ת ח״פ ובגין שנ ו א צ ו  ה

נת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197. ני מדי  י די

 2 י״פ התשל״א, עמי 1523.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, ה׳ באלו מי  ילקוט הפרסו



עדה המקומית לתכנון ו ם ובמשרדי הו רושלי ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ות 2641, 62. י לתכני ו נ  מסי 2592/ב, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. מרכז

. קואורדינטה יפו ם ו אי  העיר, הרחובות ולנברג, פינת הנבי

ת ות חדשו  220/680^ קואורדינטה ¥632/420, חלקות ארעי

 5-1 לפי תצ״ר 07/686. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

ם וחלקות: גוש: 30050, חלקות במלואן: 51, 52,  בקו כחול. גושי

.63 

ד שטח עו י י י ו נ די הקרקע: שי עו י י בי ו נ  מטרת התכנית: 1. שי

ד עו י י י ו נ ר מגורים 2 לאזור מגורים, מסחר ותעסוקה. שי ו  מאז

ם שי מו ור מסחרי לשטח פרטי פתוח. 2. קביעת שי  שטח מאז

ו א / ין משרדים ו ם ולבני אי  לבניין מגורים בסמוך לרחוב הנבי

ת המרבי מו ת בסמוך לרחוב יפו. 3. הגדלת מסי הקו נאו  מלו

פו מ־4 קומות ל־19 קומות משרדים, למעט  ממפלס רחוב י

ת המרבי ממפלס מו  מיתקנים טכניים על הגג. הגדלת מסי הקו

ם מ־4 קומות ל־24 מגורים קומות, למעט מיתקנים אי  רחוב הנבי

ים בתא שטח 1  טכניים על הגג. 4. הגדלת שטחי הבניה המרבי

ם י ו ו  וקביעתם ל־43.245 מ״ר, מתוכם 22.485 מ״ר שטחים המה

ם חלקי י ו ו ם עיקריים, ו־20.760 מ״ר שטחים המה שי מו  שי

י בניין חדשים, לרבות ו ן וקביעת קו י י י הבנ ו י קו ו נ  שירות. 5. שי

ים. 6. קביעת מסי יח״ד י בניין עילי ו קו י אפס תת־קרקעיים ו ו  קו

ת בדבר ראו נימלי בתא שטח מסי 1 ל־80 יח״ד. 7. קביעת הו  מי

ון תת־קרקעי לפי התקן התקף בעת מתן היתר בניה.  הקמת חני

ית הכוללות, י ופיתוח בשטח התכנ ו נ ת בי ראו  8. קביעת הו

ת בניה באבן ראו ר הרחב, הו בו כרות/רחבות/לשימוש הצי  כי

 וכדומה. 9. קביעת תנאים למתן היתר בניה ושלבים לביצוע.

 10. הקצאת שטחים למבני ציבור תת־קרקעי בהיקף של 700 מ״ר

ת רו י ד 100 מ״ר ברוטו במפלס הרחוב ללשכת מידע תי עו  ברוטו ו

ת ראו הו  עירונית. 11. קביעת שטחים עם זיקת הנאה לציבור ו

ת בדבר גדרות ומבנים להריסה. ראו  לפיתוחם. 12. קביעת הו

ם לעקירה. ת בדבר עצי ראו  13. קביעת הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק,  על י

עד פרסומה של ם ממו מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י

עדה ו דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו  ההו

ן המלכה ו ז ירושלים, רחי שלומצי ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

א צ מ ו ת י ם 91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו רושלי  1, י

עדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ו  למשרדי הו

 ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

ת במקרקעין [נוסח חדש], ו י כו  לפי סעיף 57 לפקודת הסדר ז

 התשכ״ט-1969

ות של גושי רישום מסי י  נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכו

 38272 - ערד, 38331, 38372 - באר שבע, הוצגו ביום י״ב באב

 התשס״ט (2 באוגוסט 2009) למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד

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

 באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, קרית הממשלה, רחי

 התקוה 4, באר שבע, בעיריית באר שבע ובעיריית ערד.

 י״ב באב התשס״ט (2 באוגוסט 2009)

 רמי דמארי

 פקיד הסדר המקרקעין

ור הסדר דרום  אז

 הודעה לפי חוק הליכי תכנון ובניה

-990ו ן  (הוראת שעה), התש״

 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

ן  מרחב תכנון מקומי לב השרו

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מסי צש/בת/8/22/6ו

 שם התכנית: צור משה

 נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מסי

 צש/בת/18/22/6, שהודעה על דבר הפקדתה, בהתאם לסעיף 5(3)

- 1990, ובהתאם ן  לחוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש״

 לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתונים

 בתאריך 30/06/1995 ובילקוט הפרסומים 4319, התשנ״ה, עמי 4058,

 בתאריך 13/07/1995.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צור משה. גושים וחלקות:

 גוש: 8001, חלקי חלקות: 4, 5, 6.

ת לחלוקה - מגרשי בניה. ראו  מטרת התכנית: א. קביעת הו

ת ראו לים חדשים. ג. קביעת הו  ב. קביעת שטחים לדרכים ושבי

כות הסביבה. ת לאי ראו  להכנת תכנית פיתוח. ד. קביעת הו

זית ועדה המחו  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הו

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

ועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון,  08-9788409, ובמשרדי הו

 תל מונד, תל מונד 40600, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים

 פתוחים לקהל.

 שוקי אמרני

ית ז עדה המחו ו ושב ראש הו  י

ז המרכז  לתכנון ולבניה מחו

 הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965

 מחוז ירושלים
רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2592/ב

 שם התכנית: שינוי מסי ו לתכנית מסי 2592א, מגדל

 מגורים מעל מסחר ומשרדים ברחי ואלנברג

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו
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ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

 הלל 5. מרכז העיר. קואורדינטה 631/980^ קואורדינטה ¥220/590.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מוסדר: גוש: 30049, חלקה במלואה: 229.

ת בבניין מגורים, מו י  מטרת התכנית: הרחבת יח״ד קי

 ותוספת קומות ושטחים לשם תוספת יח״ד.

י הקרקע ד עו י י במערך י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

ור מסחרי לאזור מגורים ומסחר. ב. קביעת  כמפורט להלן: מאז

ימות. 1. בניה בקומות י לתוספת בניה להרחבת יח״ד קי ו נ  בי

מות בהיקף של 77 מ״ר, בהתאם י  גי ו־די לשם הרחבת יח״ד קי

ן י י י לתוספת קומות מעל הבנ ו נ . 2. קביעת בי י ו נ  לנספח הבי

ים לשם תוספת 8 יח״ד בהיקף של 358 מ״ר לקבלת 19 יח״ד,  הקי

י בניין לבניה. ד. הגדלת ו . ג. קביעת קו י ו נ  בהתאם לנספח הבי

ת להריסת ראו ת מ־5 קומות ל־7 קומות. ה. קביעת הו מו  מסי הקו

 מבנה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 7656

 שם התכנית: שינוי ממגורים 5 מיוחד למגורים 2,

 בניין בן 3 קומות, 3 יח״ד, ראס על עמוד

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ם ובמשרדי הו רושלי ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

י לתכנית 2668. ו נ  מסי 7656, שי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב ראס אל

 עמוד. ראס אל עמוד. קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך

 בין 223/400 לבין - 223/475, רוחב בין 630/725 לבין - 630/800. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

י לבניית בניין בן 3 קומות ו נ  מטרת התכנית: 1. קביעת בי

י ולקיים ו נ רת 3 יח״ד חדשות, בהתאם לנספח הבי צי  לשם י

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2954/ח

 שם התכנית: מוסד לגיל הזהב - מצודת אלנבי,

 מתחם מחנה אלנבי, רחי ינובסקי

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ות 2954/ג, 62, מק/2954/ה, כפיפות י לתכני ו נ  מסי 2954/ח, שי

ות 5022, 5166.  לתכני

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דניאל

 ינובסקי. מתחם מחנה אלנבי. קואורדינטה 629/200^ קואורדינטה

ם  ¥221/200. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושי

 וחלקות: מוסדר: גוש: 30114, חלקה במלואה: 89.

ם בשטחי הבניה בעבור תוספת של י י ו נ  מטרת התכנית: שי

 ספא ובית כנסת בקומת המרתף.

ב צו עי י ו ו נ ת בי ו חי ת התכנית: 1. קביעת הנ ראו  עיקרי הו

ות, כדלהלן: י ת בניה ללא תוספת זכו ו י כו וד ז י  אדריכלי. 2. נ

 העברת 320 מ״ר מעיקרי מעל הקרקע לעיקרי תת־קרקעי.

ת תת־קרקעי לעיקרי תת־קרקעי. רו  העברת 1,095 מ״ר משי

 3. מיקום בית כנסת בקומת מרתף 1-.

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי  המקו

.02-6296811 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9ו32/א

 שם התכנית: תוספת יח״ד והרחבות דיור, רחי הלל 5,

 מרכז העיר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ות 5022, ות 62, 3219, כפיפות לתכני י לתכני ו נ  מסי 3219/א, שי

.5166 

ל התשס״ט, 25.8.2009 5453 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



ים וכדי. ה. קביעת מערך הדרכים שבתחום רי בו ם צי רותי  שי

 הפארק בהתאם לקיים בשטח. ו. קביעת תנאים למתן היתר

נות לפיתוח ולבניה בשטח.  בניה בשטח. ז. קביעת העקרו

ם למתן היתר בניה בעבור מוקד ת ותנאי ראו  ח. קביעת הו

ת ליער. רו  שי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי 638וו

 שם התכנית: תוספת של 4 יח״ד חדשות, והרחבת

 יח״ד קיימות, שועפט, רחי אל מהור

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ם ובמשרדי הו רושלי ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי 11638,  ולבניה י

י לתכנית במ/3456/א. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שעפט.

 רחי אל מהור פינת דרך ללא שם (מזרחית לרחי דאר-לסאם).

נטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך בין 222/425 לבין  קואורדי

לות  222/475, רוחב בין 635/600 לבין 635/675. הכל על פי הגבו

ם וחלקות: בהסדר:  המסומנים בתשריט בקו כחול. גושי

 גוש: 30550, חלקה במלואה: 8.

י של נ ים בחלק הצפו  מטרת התכנית: 1. הריסת בניין קי

, לצורך תוספת ני  המגרש, והקמת בניין חדש באותו חלק צפו

ימת ל יח״ד קי צו פי ם ו י ין הקי  3 יח״ד חדשות, וכן הרחבת הבני

חד לאזור מגורים 2. ו ור מגורים 5 מי ד מאז עו י י י ו נ  ל־2 יח״ד. 2. שי

ור חדשות, י בעבור מבנה חדש להקמת 3 יח״ד די ו נ  3. קביעת בי

ימת צולה של יח״ד קי פי ור במבנה קיים, ו  וכן הרחבת די

ים ל־100% משטח  ל־2 יח״ד. 4. קביעת שטחי הבניה המרבי

ת רו  המגרש בעבור שטחים עיקריים. 5. קביעת שטחי השי

י ו י קו ו נ  ל־74 מ״ר בבניין מסי 1, ו־344 מ״ר בבניין מסי 2. 6. שי

ת דו חי י בניין חדשים. 7. תוספת של 4 י ו ן וקביעת קו י י  הבנ

ת מ־2 קומות מעל קומת מסד מו  דיור. 8. הגדלת מסי הקו

ת מתחת מו  ל־3 קומות מעל קומת מסד, ללא הגדלת מסי הקו

ע למימוש צו  למפלס הכניסה הקובעת. 9. קביעת שלבי בי

 התכנית. 10. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 11. קביעת

ם ת בדבר עצי ראו ת בגין מבנה להריסה. 12. קביעת הו ראו  הו

 לשימור.

וחד, ושטח לתכנון ר מגורים 5 מי ו ד מאז עו י י י ו נ  בשטח. 2. שי

י בניין חדשים לתוספת ו  בעתיד לאזור מגורים 2. 3. קביעת קו

 הבניה, כאמור. 4. קביעת שטחי בניה מרבים בשטח וקביעתם

ים ו־42.50 מ״ר שטחי  ל־537.50 מ״ר, מהם 491 מ״ר שטחים עיקרי

י וקביעת תנאים למתן היתר ו נ ת בי ראו  שירות. 5. קביעת הו

ת בגין קירות, גדרות ומדרגות ראו  בניה בשטח. 6. קביעת הו

 להריסה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

 בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

 להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה

זית ועדה המחו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ון המלכה 1, ירושלים ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

ועדה ומצא למשרדי הו  91010, טלי 02-6290222. העתק ההתנגדות י

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 88ו0ו

 שם התכנית: שינוי משצ״פ ליער לפי תמ״א/22,

 דרום מזרח העיר, מצפון לארמון הנציב, יער השלום

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ר שו ות 2691, 2823/א, 1864/א, עמ/9, אי י לתכני ו נ  מסי 10188, שי

 לפי תמ״א תמא/2.

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. דרום מזרח

ב ומדרום לשכונת ן לשכונת ארמון הנצי  העיר, שטח מצפו

ע כיער השלום. קואורדינטה 222/250^ דו  אבו טור, השטח הי

 קואורדינטה ¥629/500. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

ם וחלקות: מוסדר: גוש: 29983, חלקה במלואה:  בקו כחול. גושי

 110, חלקי חלקות: 99, 106. גוש: 30152, חלקי חלקה: 1.

ית לות היערנ  מטרת התכנית: דיוק גבולות ופירוט הפעי

כננת לפי תמ״א22.  המתו

ד שטח משטח ציבורי עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

י ו נ  פתוח לשטח יער נטע אדם קיים, כמשמעו בתמ״א22. ב. שי

ד שטח משטח ציבורי פתוח לשטח יער נטע אדם קיים. עו י  י

י ולנופש פעיל ת להקמת פארק ציבורי לבילו ראו  ג. קביעת הו

ם המותרים בשטח, כאמור ל: שי מו  בשטח היער. ד. קביעת השי

רי נוף ושבילים להולכי רגל, שטחים למיתקני  שטחי יער, מצפו

ים, הסטוריים, גי  משחקים, נופש ופיקניק, שטחים ארכיאולו

ים המשולבים בפיתוח הפארק, שטחי חניה גי לו או גי  בוטניים ו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5454 ילקוט הפרסו



א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2484ו

 שם התכנית: קביעת בינוי למבנה בן 5 קומות,

 7 יח״ד בשכונת ואדי גוז

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ם ובמשרדי הו רושלי ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

י לתכנית 2639. ו נ  מסי 12484, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

אדי גוזי. קואורדינטה 222/355^ קואורדינטה נת ו  א־סאפא. שכו

 ¥632/830. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ם וחלקות: מוסדר: גוש: 30525, חלקה במלואה: 36.  גושי

עד ו י הבניה במגרש המי ז  מטרת התכנית: הגדלת אחו

עה בניין מגורים בגובה 5 ית מצי  למגורים בואדי גיוז. התכנ

ת דיור. דו חי ת ובו 7 י מו  קו

ר ו ד קרקע מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

 מגורים 5 לאזור מגורים בי. ב. הגדלת צפיפות מ־50% ל־200%.

י ו נ י למבנה בן 5 קומות מעל קומת מרתף. ד. שי ו נ  ג. קביעת בי

ע צו י בניין חדשים. ה. קביעת שלבי בי ו ן וקביעת קו י י הבני ו  קו

 למימוש התכנית. ו. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי ו267ו

 שם התכנית: תוספת בינוי לבניין משרדים ומסחר

 קיים, דרך חברון 98, צומת הבנקים, שכונת בקעה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו
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ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,  המקו

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי ו225ו

 שם התכנית: הרחבת יחידות דיור קיימות

 ברחי הירדן מסי 4, שכונת ארנונה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ות 1721/ב, 62, 1721. י לתכני ו נ  מסי 12251, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב הירדן 4.

^ קואורדינטה ¥628/950. 2 1 / 2 0  שכונת ארנונה. קואורדינטה 0

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 מוסדר: גוש: 30114, חלקה במלואה: 21.

 מטרת התכנית: הרחבת מחסנים ותוספות בניה לשם

מות בקומת קרקע ו־אי. י  הרחבת יח״ד קי

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: 1. שי ראו  עיקרי הו

ד מדרך לאזור מגורים. עו י י י ו נ  1 לאזור מגורים בי. 2. שי

ים ל־1,720.20 מ״ר מתוכם 1,296.20  3. קביעת שטחי בניה מרבי

 מ״ר עיקרי. 4. הרחבת מחסנים בקומת מחסנים, הרחבת יח״ד

י בניין ו י קו ו נ מות בקומת קרקע, וקומה ראשונה. 5. שי י  קי

צוע למימוש י בניין חדשים. 6. קביעת שלבי בי ו  וקביעת קו

 התכנית. 7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,  המקו

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת

 צוואנה. צפונה מרחוב שמואל בן עדיה דרך א־טור. קואורדינטה

 ¥ מערב מזרח 632/625, קואורדינטה X דרום צפון 223/125. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30522, חלקה במלואה: 9.

נית להקמת בניין חדש ו רת מסגרת תכנ צי  מטרת התכנית: י

 למגורים.

ר ו ד הקרקע מאז עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

רות. ב. הגדלת י  מלונאות, נופש ומגורים לאזור מגורים ותי

ת הבניה. ו י כו  ז

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

רושלים 91010, ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 6404/א

 שם התכנית: שינוי במערך ייעודי הקרקע לצורך

 הקמת גט״י פז, שכי פסגת זאב

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות 3904, 3345, 3287, 3058/א, מק/6404, י לתכני ו נ  מסי 6404/א, שי

.7928 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת פסגת

 זאב מזרח. שטח בין קואורדינטות אורך 173/500 - 173/950 ובין

 קואורדינטות רוחב 137/150 - 137/850. חלק מדרך 25 שלפי תכנית

 מסי 3058/א, חלק מדרך 3 שלפי תכנית 3278, וחלק מדרך 100 שלפי

 תכנית 7928. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: גוש: 30587, חלקי חלקה: 117. גוש: 30589, חלקה

 במלואה: 122, חלקי חלקות: 49, 118, 120. גוש: 30608, חלקי חלקות:

 11, 12. מגרשים: 1, 2 בהתאם לתכנית מק/6404. 15-10 בהתאם

 לתכנית 3345. 25/ב בהתאם לתכנית מק/6404. 254/א בהתאם

 לתכנית מק/6404. 256/א בהתאם לתכנית מק/6404. 4 בהתאם

 לתכנית 3904. 4 בהתאם לתכנית מק/6404. 8-4 בהתאם לתכנית

.3345 

י הקרקע כמפורט ד עו י י במערך י ו נ  מטרת התכנית: א. שי

ה ור תעשיה לאזור תעשי ד שטח מאז עו י י י ו נ  להלן: 1. שי

ב צו ו עי א / וחד, לדרך ולשטח לדרך, ו וחד, לאזור מסחרי מי  מי

 ילקוט הפרסומים 5990, הי באלול התשס״ט, 25.8.2009

מית לתכנון עדה המקו ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

ות 3585, 62. י לתכני ו נ  מסי 12671, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך

נה צומת הבנקים  חברון 98. הפרויקט ממוקם בצומת המכו

 (כיכר יצחק לוי), בין הרחובות דרך חברון, רחי רבקה ודרך בית

 לחם. קואורדינטה 220/950^ קואורדינטה ¥629/065. הכל

ם וחלקות:  לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושי

 גוש: 30001, חלקה במלואה: 74.

 מטרת התכנית: הוספה של 2 קומות משרדים לבניין קיים,

 והרחבת קומה קיימת.

ד ממסחרי מיוחד למסחר עו י י י ו נ  עיקרי הוראות התכנית: 1. שי

 ומשרדים. 2. קביעת בינוי לתוספות בניה. 3. קביעת קו בניין.

 4. הגדלת שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל־5,122.69 מ״ר (מתוכם

 2,757 מ״ר שטחים עיקריים ו־2,365.36 מ״ר שטחי שירות). 5. הגדלת

 מסי קומות מ־2 קומות מעל מפלס 0.00+ ל־5 קומות מעל מפלס

 0.00+ (4 קומות משרדים, וקומה טכנית אחת). 6. קביעת השימושים

 בשטח למסחר ומשרדים. 7. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות

ות פתוחות. י נ צו  הבניה, כאמור. 8. קביעת בינוי למדרגות חירום חי

 9. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

 10. קביעת הוראות בגין מבנה מדרגות וגדרות להריסה (כפי

י - נספח מסי 1). נו  שמופיע בתכנית בי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ם 91010, רושלי ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 02-6290222. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים,  המקו

 טלי 02-6296811.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 2830ו

 שם התכנית: בניין מגורים חדש בשכונת צוואנה,

 צפונית מרחוב שמואל בן עדיה, דרך א־טור

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו רושלים ובמשרדי הו ז י  ולבניה מחו

רושלים מופקדת תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת  ולבניה י

י לתכנית 3092, כפיפות לתכנית 5166. ו נ  מסי 12830, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי
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ם האלה בשטח: א. חפירת קומת י י ו נ  מגורים 2. 2. קביעת הבי

רות בקומת המחסנים לשטח עיקרי,  מרתף. ב. הפיכת שטחי שי

ימת בקומה שמעל, בהתאם לנספח  הכל לשם הרחבת יח״ד הקי

י בניין חדשים לתוספות הבניה, כאמור. ו . 3. קביעת קו י ו נ  הבי

 4. הגדלת שטחי בניה מרביים בשטח וקביעתם ל־908.8 מ״ר.

י וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח. ו נ ת בי ראו  5. קביעת הו

ת בגין חלוקה מחדש. ראו  6. קביעת הו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

, עמי 4113,  22/02/2007 ובילקוט הפרסומים 5550, התשס״ו

 בתאריך 09/07/2006.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 9284

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים ו למגורים מיוחד,

 תוספת בניה בקומת גג, הרחבת יח״ד, דרך בית לחם 45

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית 3770. ו נ  ברמה מפורטת מסי 9284, שי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב דרך

 בית לחם 45. שכונת בקעה. שטח בין קואורדינטות אורך 629/450

- 629/500, שטח בין קואורדינטות רוחב 221/050 - 221/100. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30013, חלקה במלואה: 53.

חד ו ור מגורים 1 מי ד אז עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

י לתוספות בניה בקומת גג ו נ וחד. ב. קביעת בי  לאזור מגורים מי

 של בניין מסי 1 לשם הרחבת יח״ד קיימת, הכל בהתאם לנספח

י בניין חדשים לתוספת הבניה, כאמור. ו . ג. קביעת קו י ו נ  הבי

 ד. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 55.80 מ״ר, מהם

ים ו־0 שטחי שירות, וקביעת שטחי בניה  55.80 שטחים עיקרי

ים  מרביים בחלקה ל־644.35 מ״ר, מתוכם 625.77 שטחים עיקרי

י וקביעת ו נ ת בי ראו  ו־18.58 מ״ר שטחי שירות. ה. קביעת הו

ת בגין שטח ראו  תנאים למתן היתר בניה בשטח. ו. קביעת הו

ות.  עם זיקת הנאה לציבור ולתשתי

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 27/02/2009 ובילקוט הפרסומים 5935, התשס״ט, עמי 3100,

 בתאריך 26/03/2009.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

וחד. ה מי ור מסחרי לאזור תעשי ד שטח מאז עו י י י ו נ  נוף. 2. שי

וחד, ולאזור מסחרי ה מי ד שטח מדרך לאזור תעשי עו י י י ו נ  3. שי

י ופיתוח להקמת גן טכנולוגי ו נ ת בי ראו וחד. ב. קביעת הו  מי

ת ידע בשטח מגרש חדש מסי 1, בהתאם רו ת עתי ו  לתעשי

י ו נ י ופיתוח ובכפוף להוראות האלה: 1) קביעת בי ו נ  לנספחי בי

ים מסי נ י י י לתוספת קומה מעל הבנ ו נ  כמפורט להלן: א) קביעת בי

י ו נ ם בתכנית מסי מק/6404. ב) קביעת בי 0 המאושרי 3 ,02 ,01 

 לתוספת בניין חדש בן 18 קומות (בניין ס), בהתאם לתכנית

ם בשטח מגרש ם המותרי שי מו  מסי 6404א זו. 2) קביעת השי

ם למניעת מפגעים סביבתיים. 3) קביעת  חדש מסי 1, והתנאי

ים בשטח מגרש חדש מסי 1 ל־193.100 מ״ר,  שטחי הבניה המרבי

ם עיקריים. 4) קביעת מסי מושי כם 80.000 מ״ר שטחים לשי  מתו

נים בתחום הגן הטכנולוגי. י י ת המרבי בכל אחד מהבנ מו  הקו

עה והחניה בתחומי המגרש ובדרכים ו  5) קביעת מערך התנ

ות ת אקוסטי ראו  הגובלות בו. 6. קביעת הוראות, לרבות הו

י ו נ ת בי ראו ם בשטח המגרש. ג. קביעת הו ו ן י  בדבר הקמת מעו

רי בשטח מגרש חדש מסי ו  ופיתוח להקמת מרכז מסחרי אז

י ופיתוח, ובהתאם להוראות האלה: ו נ  2 בכפוף לנספחי בי

- שלוש קומות מעל ם י י ת י להקמת בניין בן ש ו נ  1) קביעת בי

ם בשטח ם המותרי שי מו מות חניה. 2) קביעת השי  קומה/קו

ת למניעת מפגעים סביבתיים. 3) קביעת שטחי ראו ההו  ו

ים בשטח מגרש חדש מסי 2 ל־52 מ״ר, מתוכם  הבניה המרבי

ועה ם עיקריים. 4) קביעת מערך התנ מושי  17 מ״ר שטחים לשי

י ו י קו ו נ  והחניה בתחומי המגרש והדרכים הגובלות בו. ד. שי

י בניין חדשים בשטחי המגרשים, כאמור. ו  בניין וקביעת קו

ם למתן היתרי בניה י ופיתוח ותנאי ו נ ת בי ראו  ה. קביעת הו

ות, ות, הרחבת דרכים ציבורי  בשטח. ו. ביטול דרכים ציבורי

ת, וקביעת שטחים לחניה. ו רי בו צי ת דרכים פרטיות ו י י ו ו ת  ה

ד וחלוקה חדשה. חו  ז. אי

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 26/10/2001 ובילקוט הפרסומים 5015, התשס״א, עמי 3921,

 בתאריך 02/09/2001.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7595/א

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים ו למגורים 2,

 שכונת תלפיות, רחי רבינו פוליטי 8ו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית מק/7595. ו נ  מסי 7595/א, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

נטות אורך נת תלפיות. שטח בין קואורדי  רבנו פוליטי 18. שכו

נטות רוחב 628/475-628/425.  220/960-220/900, בין קואורדי

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים

 וחלקות: מוסדר: גוש: 30116, חלקה במלואה: 45.

ר מגורים 1 לאזור ו ד שטח מאז עו י י י ו נ  מטרת התכנית: 1. שי

ל התשס״ט, 25.8.2009 5457 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 תנאים למתן היתר בניה.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 14/11/2008 ובילקוט הפרסומים 5876, התשס״ט, עמי 817,

 בתאריך 04/12/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 079וו

 שם התכנית: השלמת קומת מרתף, ותוספת בניה

 בקומת הקרקע לשם הרחבה, בית ישראל,

 בית ישראל 26

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית במ/4383. ו נ  מסי 11079, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב

נטות לפי רשת נת בית ישראל. קואורדי  בית ישראל 26. שכו

 ישראל החדשה אורך בין 221/275 - לבין 221/300, רוחב בין

 632/975 - לבין 633/025. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט

ם וחלקות: גוש: 30087, חלקה במלואה: 211.  בקו כחול. גושי

ר מגורים 4 ו ור מגורים מאז י אז ו נ  מטרת התכנית: 1. שי

ת התכנית: השלמת קומת מרתף וחד. 2. מהו  לאזור מגורים מי

 לשם הרחבת קומת מרתף, ותוספת בניה בקומת הקרקע

י בעבור מפלסים ו נ  לשם הרחבת יח״ד קיימת. 3. קביעת בי

 2.50-, 0.00+. 4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של 59.90

 מ״ר, וקביעת שטחי בניה מרביים בהיקף של 189.05 מ״ר, מהם

י ו נ ים ו־81.24 מ״ר שטחי שירות. 4. שי  107.81 מ״ר שטחים עיקרי

ם שי מו י בניין חדשים. 5. קביעת שי ו ן וקביעת קו י י י הבנ ו  קו

 בעבור שטח שירות. 6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 21/11/2008 ובילקוט הפרסומים 5866, התשס״ט, עמי 360,

 בתאריך 18/11/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

ו  מסי 783ו

 שם התכנית: הריסת בניין קיים והקמת בניין חדש

 למגורים, תוספת של 4 יח״ד, שעפט

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

ם רושלי  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 3ו93

 שם התכנית: שינוי ממגורים ו מיוחד למגורים

 מיוחד, תוספת 3 יח״ד, בית חנינה, אל אשקריה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית במ/3457/א. ו נ  מסי 9313, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב בית

 חנינה החדשה. שכונת אל אשקריה. קואורדינטות לפי רשת ישראל

 החדשה: אורך בין 375/ 221 - 425/ 221, רוחב בין 637/100 - 637/150.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30615, חלקה במלואה: 303.

ר ו ד מאז עו י י י ו נ  מטרת התכנית: 1. הכשרת בניה. 2. שי

י בעבור ו נ וחד. 3. קביעת בי חד לאזור מגורים מי ו  מגורים 1 מי

. י ו נ מות מעל הקרקע בהתאם לנספח הבי ים בן 6 קו  בניין קי

 4. קביעת שטחי בניה בהיקף 2,039 מ״ר, מהם 2,139 שטחים

ן וקביעת י י י הבנ ו י קו ו נ ים ו־170 מ״ר שטחי שירות. 5. שי  עיקרי

ור מעבר למאושר, ת די דו חי י בניין חדשים. 6. תוספת של 3 י ו  קו

ם בעבור החלקה למגורים. שי מו  סך הכל 11 יח״ד. 7. קביעת שי

 8. הרחבת בניה בקומת המרתף, בהתאם לנספח מסי 1. 9. קביעת

ת בגין מבנה, גדרות, ראו  תנאים למתן היתר בניה. 10. קביעת הו

 מדרגות להריסה/עצים לעקירה.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 07/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5784, התשס״ח, עמי 2206,

 בתאריך 10/03/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 7ו00ו

 שם התכנית: שינוי ייעוד קרקע משטח נוף פתוח לשטח

 למסגד, והקמת מסגד בן 2 קומות, גיבל מוכבר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית 2683/א. ו נ  מסי 10017, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב גיבל

נטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך בין  מוכבר. קואורדי

 223/750 - לבין 223/800, רוחב בין 628/250 - לבין 628/325.

 הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ד עו י י י ו נ  מטרת התכנית: 1. הקמת מסגד בן 2 קומות. 2. שי

י בעבור ו נ  הקרקע משטח נוף פתוח לשטח למסגד. 3. קביעת בי

 מסגד - אולם תפילה וצריח. 4. קביעת שטחי בניה בהיקף

ים ו־226.66 שירות.  של 809 מ״ר, מהם 582.34 שטחים עיקרי

ם בעבור החלקה שי מו י בניין חדשים. 6. קביעת שי ו  5. קביעת קו

ע למימוש התכנית. 8. קביעת צו  למסגד. 7. קביעת שלבי בי
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ם למתן היתר. י ופיתוח, ותנאי ו נ ת בי ראו  יא. קביעת הו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 25/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5822, התשס״ח, עמי 3530,

 בתאריך 23/06/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר ביטול אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 84ו9

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים ו למגורים מיוחד,

 תוספות בניה, שכי בית וגן, רחי מיכלין 22

ר תכנית מיתאר שו דעה בדבר ביטול אי  נמסרת בזה הו

רה בהתאם לסעיף דעה על דבר אישו  מקומית מסי 9184, שהו

נים ן והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בעיתו ו  117 לחוק התכנ

 בתאריך 11/02/2008 ובילקוט הפרסומים 5777, התשס״ח, עמי

י לתכנית 1042. ו נ  1996, בתאריך 20/02/2008, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב מיכלין

 22. שכונת בית וגן. קואורדינטות לפי רשת ישראל החדשה: אורך

 בין 217/910 - לבין 217/950, רוחב בין 630/025 לבין 630/100. הכל

 לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות:

 גוש: 30341, חלקה במלואה: 99.

י ו נ ימות. 2. שי ר הקי ו ת הדי דו חי  מטרת התכנית: 1. הרחבת י

י ו נ וחד. 3. קביעת בי ר מגורים 1 לאזור מגורים מי ו ד אז עו י  י

ור. 4. קביעת תוספת שטחי בניה בהיקף של  בעבור הרחבות הדי

 741 מ״ר, וקביעת שטחי בניה מרביים בחלקה ל־1,623 מ״ר מהם

י ו נ ים ו־241 מי כשטחי שירות. 5. שי  1,382 מ״ר שטחים עיקרי

ת מו י בניין חדשים. 6. הגדלת מסי הקו ו ן וקביעת קו י י י הבנ ו  קו

צוע למימוש התכנית.  מ־4 קומות ל־5 קומות. 7. קביעת שלבי בי

ת בגין ראו  8. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 9. קביעת הו

 הכנת תצ״ר.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו מצי ז ירושלים, רחי שלו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 רות יוסף

ית ז עדה המחו ו ושבת ראש הו  י

ם רושלי ז י  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז תל אביב
 מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי תא/3250

 שם התכנית: לב המע״ר הצפוני

5459 

ות במ/3456/א, 62, כפיפות לתכניות י לתכני ו נ  מסי 11783, שי

.5166 ,5022 

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. שכונת שעפט,

^ קואורדינטה 2 2 / 4 7  ממערב מכביש 1 צפון. קואורדינטה 5

 ¥635/725. הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

 גושים וחלקות: בהסדר: גוש: 30550, חלקה במלואה: 6.

ים והקמת בניין חדש,  מטרת התכנית: הריסת בניין קי

ר בשטח. ו ת הדי דו חי ת בניה ומספר י ו י כו  לצורך הגדלת ז

ר מגורים ו ד מאז עו י י י ו נ ת התכנית: 1. שי ראו  עיקרי הו

י ופיתוח. ו נ ת בי ראו חד לאזור מגורים אי. 2. קביעת הו ו  5 מי

ים ל־1,477 מ״ר, מתוכם 847 מ״ר  3 .קביעת שטחי בניה מרבי

ת בגין ראו ים ו־630 שטחי שירות. 4. קביעת הו  שטחים עיקרי

ת בגין מבנה וגדר להריסה. ראו ם להעתקה. 5. קביעת הו  עצי

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 07/03/2008 ובילקוט הפרסומים 5784, התשס״ח, עמי 2209,

 בתאריך 10/03/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

רושלים ן המלכה 1, י ו ז ירושלים, רחי שלומצי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  91010, טלי 02-6290222, וכן במשרדי הו

 ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טלי 02-6296811, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

רושלים  מרחב תכנון מקומי י

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי 3ו26ו

 שם התכנית: שינוי ייעוד ממגורים 5 מיוחד למגורים ו,

 תוספת קומה מעל בניין קיים, א-טור

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית 3085. ו נ  ברמה מפורטת מסי 12613, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

ח י  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים. רחוב שי

 ענבר. שכנות א־טור. קואורדינטה ¥224/250, קואורדינטה

 632/525^ הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

נית לתוספת קומה מעל ו רת מסגרת תכנ צי  מטרת התכנית: י

ים בן 2 קומות, מעל קומת מחסנים.  בניין קי

ד שטח ממגורים 5 עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

י לתוספת בניה למגורים ו נ חד למגורים ב־1. ב. קביעת בי ו  מי

ים . ג. קביעת שטחי הבניה המרבי י ו נ  בהתאם לנספח הבי

כם 750 מ״ר שטחים עיקריים, 33 מ״ר שטחי  ל־783.0 מ״ר, מתו

ים מ־2 קומות מעל קומת ת המרבי מו  עזר. ד. הגדלת מסי הקו

 מחסנים ל־3 קומות מעל קומת מחסנים. ה. קביעת מסי יח״ד

צוע להקמת תוספת הבניה,  בבניין ל־6 יח״ד. ו. קביעת שלבי בי

י בניין חדשים לתוספת בניה. ח. קביעת ו  כאמור. ז. קביעת קו

ת בגין ראו ת בגין גדרות ומדרגות להריסה. ט. קביעת הו ראו  הו

ת בגין הכנת תצ״ר. ראו ם בוגרים לנטיעה. י. קביעת הו  עצי

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, ה׳ באלו מי  ילקוט הפרסו



 בתאריך 27/11/2007.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו 67012,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 03-7632588, וכן במשרדי הו

ן 68, תל־אביב־יפו, טלי 03-5217162, וכל ו  תל אביב, שדי בן גורי

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

 מסי הר/2083/א/מח

 שם התכנית: תוספת 2 יח״ד, ותוספת קומה בבניין

 קיים, רחי ההגנה 30, 32

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

מית לתכנון עדה המקו ו ז תל אביב ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה הרצליה מופקדת תכנית מפורטת מסי הר/2083/א/

ות הר/253/א, הר/1224/א, הר/1635, פירוט י לתכני ו נ  מח, שי

ות הר/1635/א, הר/1266, הר/2000/ב, הר/2000/מ.  לתכני

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה. רחוב

יגאל ת י.ל. ברוך ו בו  ההגנה 30, 32. גבולות התכנית: בין הרחו

ם וחלקות: גוש: 6536, חלקה במלואה: 880.  אלון. גושי

 מטרת התכנית: הוספת 2 יחידות דיור, תוספת קומה, והסדרת

ימות. גות בניה קי  חרי

יעוד קרקע מאזור מגורים י י ו נ  עיקרי הוראות התכנית: 1. שי

ות י י הוראות הבניה: א) תוספת זכו נו  אי לאזור מגורים ב־3. 2. שי

ור דות הדי חי דות דיור: הגדלת מסי י חי  בניה. ב) תוספת 2 י

 מ־8 יח״ד ל־10 יח״ד. ג) הגדלת שטח עיקרי למגורים לסך של

י מספר הקומות ו נ  1,150 מ״ר, ושטח שירות לסך של 830 מ״ר. ד) שי

י טיפוסי הדירות. ו) התרת בניית מרתפי מגורים ו נ  המותרות. ה) שי

י בניין. ו י קו ו נ וי הבניין. 3. שי  עד גבולות קו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן י י נ ם לקהל. כל מעו חי ם פתו רי ם האמו  שהמשרדי

ני אחר הרואה את ו ו בכל פרט תכנ  בקרקע, בבניין א

כאי לכך לפי י התכנית, וכן כל הז ד ו נפגע על י  עצמ

ם מי ת בתוך 60 י גדו  סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנ

חרת בין הפרסומים דעה המאו עד פרסומה של ההו  ממו

ז ן ולבניה מחו ת לתכנו י ז ה המחו ד ע ו ו נים, למשרדי ה  בעיתו

פו 67012, טלי 03-7632586. י ב־  תל אביב, דרך בגין 125, תל־אבי

ת, בימים אי, גי, הי, בשעות י ז ועדה המחו  קבלת קהל בו

ועדה ומצא למשרדי הו  14:00-11:00. העתק ההתנגדות י

 המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רחי סוקולוב 22, הרצליה, טלי

.09-9591545 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ן  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנו

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות תא/1386, תא/1205, תא/2774, י לתכני ו נ  מסי תא/3250, שי

, תא/1043, תא/2013, תא/225, תא/676. 0 / א  תא/ע/1, תא/ג, ת

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל־אביב־יפו.

. גבולות התכנית: במערב - דרך י נ  לב העיר המע״ר הצפו

ן, בדרום - מגרש אגד, גוש ילו  מנחם בגין, במזרח - נתיבי אי

 7106, חלקה 1, בצפון - מגרש פז/גזית, גוש 6110, חלקות 285,

ם וחלקות: גוש: 6110, חלקות במלואן: 42,  ,362 374, 375. גושי

 ,363 364, 366, 367, 369 - 372, 385, חלקי חלקות: 34, 44, 48, 102,

 285, 346, 365, 368, 383. גוש: 7110, חלקי חלקה: 1.

ור ם לבניית אז ת ותנאי ראו  מטרת התכנית: 1. קביעת הו

ת של המע״ר י נ , כולל מגורים, בזרוע הצפו  מרכז עסקים ראשי

ור תעשיה, שפ״פ, ד הקרקע מאז עו י י י ו נ , על ידי: א. שי  ופיתוחו

 שצ״פ, שפ״פ כלול בדרך ודרכים לאזור מרכז עסקים ראשי

/ ו מגורים ו א / ו מסחר ו א /  (להלן - מע״ר) הכולל משרדים ו

ד משולב לדרך עו י לי ים, ו ם ציבורי שי מו שי נאי ו ו אכסון מלו  א

ת בניה ו י ו כ ז ת ו ראו ון תת־קרקעי ולדרך. ב. קביעת הו  ולחני

ים בהיקף של עד 143,248 מ״ר (מתוכם עד  לשטחים עיקרי

רות בהתאמה, כדי לאפשר ד שטחי שי עו  36,000 מ״ר למגורים) ו

י נמוך ו נ י הכולל 4 מגדלים בגובה של עד 50 קומות, וכן בי ו נ  בי

רת כיכר ציבורית. נוסף על כך, קביעת צי י  של עד 6 קומות, ו

ים בהיקף כולל של עד 4,500 מ״ר ת בניה לשטחים עיקרי ו י כו  ז

ים (מתוכם 1,500 מ״ר למשרדי עיריה). המבנים רי בו  למבנים צי

י ופנאי ם של תרבות, חינוך, בילו מושי ו לשי י ה ם י י רי בו  הצי

ת ו י כו ם במתחם. ג. קביעת ז שי מו  בלבד, בהתאמה לשאר השי

ת בניה ו י כו ת בניה למרתפי חניה. ד. קביעת ז ראו הו  בניה ו

ים במרתף בהיקף של עד 1,000 מ״ר. י נ רו  לשטחי מחסנים עי

די קביעת לכי רגל במתחם ודרכו, על י ועת הו  ה. הבטחת תנ

ר בכיכר ציבורית במפלס בו  זיקת הנאה למעבר ולטובת הצי

 דרך בגין (בשטח שלא יפחת מ־5,000 מ״ר), במדרכות ובמעברים

 במפלס הרחוב, ובמעברים תת־קרקעיים במפלס המרתף

ן תחנת הרכבת ו ו ן גן וולבלסקי בצפון ולכי ו ו ן לכי ו  העלי

ת שתמוקם בסמוך לפרויקט בדרך בגין. ו. קביעת שלבי  התחתי

ת בדבר ראו ים למימוש התכנית. ז. קביעת הו ע תחבורתי צו  בי

ן והבניה, ו ד וחלוקה לפי פרק גי, סימן זי בחוק התכנ חו  אי

 התשכ״ה-1965, חלקה בהסכמת בעלים, וחלקה שלא בהסכמה,

ת ראו רת מגרשים 1 עד 5. ח. לשנות בהתאם לכך את הו צי י  ו

, אשר הודעה בדבר ת המפורטות להלן: תכנית מפורטת 0 ו י  התכנ

ם 11.6.64. ו  מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1097, מי

דעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה  תכנית מפורטת 1043, אשר הו

ם 20.3.69. תכנית מפורטת 1205, ו  בילקוט הפרסומים 1514, מי

 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים

ם 19.4.73. תכנית מפורטת 1386, אשר הודעה בדבר ו  1912, מי

ם 26.8.71. ו  מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים 1750, מי

דעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה  תכנית מפורטת 2013, אשר הו

ם 16.4.81. תכנית מפורטת 225, ו  בילקוט הפרסומים 2704, מי

 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים

דעה בדבר מתן ם 12.1.61. תכנית מפורטת 676, אשר הו ו  813, מי

ם 29.12.66. ו  תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מסי 1326, מי

דעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה 1, אשר הו  תכנית מפורטת ע-

ם 15.1.2004. תכנית מפורטת גי, ו  בילקוט הפרסומים מסי 5264, מי

 אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים

ם 21.4.94. ו  מסי 4208, מי

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 12/10/2007 ובילקוט הפרסומים 5744, התשס״ח, עמי 734,

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5460 ילקוט הפרסו



ו חלוקה בהסכמת כל הבעלים א / ד ו חו ד וחלוקה: אי חו  אי

 בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. רחוב סנהדרין.

ן - גוש 6158, חלקה 1164, ממערב - רחי  גבולות התכנית: מצפו

 הרוא״ה, מדרום - גוש 6158, חלקות 338, 1325, 1454, ממזרח

ם וחלקות: גוש: 6158, חלקות - גוש 6158, חלקה 1159. גושי

 במלואן: 1160, 1161.

ש דו חי רים בשכונה ו פי המגו זוק או  מטרת התכנית: א. חי

ר מגורים גי לאזור ו ד מאז עו י י י ו נ  פני הרחוב, על ידי: 1. שי

ד מדרך לדרך משולבת. 3. קביעת עו י י י ו נ וחד. 2. שי  מגורים מי

ת הכולל 25 יח״ד, בסך מו ת בניה למבנה מגורים בן 9 קו ו י כו  ז

רות של 1,050 מ״ר.  הכל שטח עיקרי של 2,637 מ״ר ושטח שי

ת בניה ראו ד חלקות בהסכמת בעלים. 5. קביעת הו חו  4. אי

ת י ם למתן היתר בניה. ב. לשנות בהתאם לכך את התכנ  ותנאי

 הראשית.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

, עמי 1140,  23/12/2005 ובילקוט הפרסומים 5478, התשס״ו

 בתאריך 05/01/2006.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אביב־יפו  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  67012, טלי 03-7632588, וכן במשרדי הו

 ולבניה רמת גן, רחי המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 גילה אורון

ית ז עדה המחו ו ושבת ראש הו  י

ז תל אביב  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז חיפה
 מרחב תכנון מקומי חדרה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי חד/240ו

 שם התכנית: כביש מסי 3ו מצפון לגבעת אולגה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות חד/905, חד/764/ג, חד/830, חד/764. י לתכני ו נ  חד/1240, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה. מצפון לשכונת

 גבעת אולגה, ממערב למחלף גבעת אולגה וממזרח לכפר הים.

 גושים וחלקות: גוש: 10008, חלקות במלואן: 55 - 63, 65, 137 - 143,

,240 ,239 ,234 ,227 - 206 ,197 - 193 ,191 - 187 ,171 ,170 ,164 - 162 

 262 - 282, 318, חלקי חלקות: 20, 64, 68, 81 - 83, 85 - 87, 136, 145,

,235 ,233 ,228 ,198 ,192 ,186 ,185 ,172 ,169 ,168 ,166 ,165 ,161 ,152 

 258, 260, 261, 283, 284, 311, 316. גוש: 10011, חלקי חלקות: 35, 36.

 גוש: 10570, חלקי חלקה: 482.

ליכה אל הים, צוב השדרה המו  מטרת התכנית: א. עי

ינים במגרשים של אורכה. ת בניה לבני ו חי הנ ת ו ראו  וקביעת הו

ד וחלוקה לפי פרק גי, סימן זי, בדבר מתחמים הכלולים חו  ב. אי

 בתכנית זו. ג. הרחבת דרכים מסי 12 ו־13. ד. הגדלת שטחים

י של ו נ י בקו בניין הקבוע בתכנית. ו. שי ו נ  לצורכי ציבור. ה. שי

ים. ז. הגדלת צוב אדריכלי י או עי ו נ ת לפי תכנית בדבר בי ראו  הו

ר מ־ 684 ל־1,115 יח״ד. ו ת הדי דו חי  תכסית. ח. הגדלת מסי י

 ט. תוספת 3 קומות לגובה המותר של 5 קומות על עמודים.

ור, ת הדי דו חי די הגדלת מסי י ת בניה, על י ו י כו  י. תוספת ז

 וקביעת שטח של 105 מ״ר בממוצע ליח״ד. יא. קביעת זכות

5461 

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רג/340/ג/30

 שם התכנית: תוספת קומה למבנים עליהם חלה

 תמא/38

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

זית לתכנון ולבניה ועדה המחו  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן  מחוז תל אביב ובמשרדי הו

י לתכניות ו נ  מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רג/340/ג/30, שי

 רג/מק/340/ג/28, רג/340, רג/340/ג, כפיפות לתכניות רג/340/ג/3,

 רג/מק/340/ג/11, רג/מק/340/ג/17, רג/340/ג/15, רג/מק/340/ג/6,

 רג/מק/340/ג/10, רג/340/ג/1, רג/מק/340/ג/1/11, רג/340/ג/21, רג/

 מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/21/א.

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן. כל תחום

 הרשות.

 מטרת התכנית: חיזוק מבנים קיימים, עליהם חלה תמא/38,

 בפני רעידות אדמה, על ידי מתן אפשירות לתוספת קומה בבניין,

 נוסף על ההקלות של תמא/38 על תיקוניה.

ת ו י כו ת לתוספת ז ראו ת התכנית: 1. קביעת הו ראו  עיקרי הו

ו א / ר ו ו ז ו בגין חי תר ו  בניה, תוספת קומות ותוספת יח״ד שי

ם בקריטריונים הקבועים בתמא/38 על מדי י המבנים העו בו  עי

צאת היתרי בניה מכוח תכנית ת להו ראו  תיקוניה. 2. קביעת הו

ת ראו  זו ובהתאם להוראות לפי סעיף 23, תמא/38. 3. קביעת הו

דות אדמה. י מבנים בפני רעי בו עי ר ו זוק שיפו ת לחי ו חי הנ  ו

ת ם ובשעו מי ן בתכנית, בי י ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם לקהל. כל מעו חי ם פתו רי ם האמו  שהמשרדי

ו נפגע אה את עצמ י אחר הרו נ ו ו בכל פרט תכנ ין א  בבני

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י גדו  להגיש התנ

ת י ז עדה המחו ו נים, למשרדי הו חרת בין הפרסומים בעיתו  המאו

פו י ב־ ז תל אביב, דרך בגין 125, תל־אבי ן ולבניה מחו  לתכנו

ת, בימים י ז ועדה המחו  67012, טלי 03-7632586. קבלת קהל בו

א צ מ ו ת י גדו  אי, גי, ה, בשעות 14:00-11:00. העתק ההתנ

ן ולבניה רמת גן, רחי ת לתכנו מי ה המקו ד ע ו ו  למשרדי ה

 המעגל 26, רמת גן, טלי 03-6753515.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי רמת גן

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי רג/323ו

 שם התכנית: מגורים, רחי סנהדרין

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות רג/340/ג/3, רג/ י לתכני ו נ  ברמה מפורטת מסי רג/1323, שי

 מק/340/ג/11, רג/340, רג/340/ג, רג/מק/340/ג/9, רג/מק/340/

 ג/6, רג/340/ג/1, כפיפות לתכנית רג/מק/340/ג/17.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



מי עירון  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ענ/294

 שם התכנית: שכונת ואדי מלחם, אום אל פחם

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/400. ו נ  מסי ענ/294, שי

נת ם אל־פחם. שכו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: או

אדי אדי מלחם, מזרחית לאום אל פחם, דרומית לכביש ו ו  ו

ם וחלקות: גוש: 20308, חלקות נית לקו הירוק. גושי  עארה, צפו

 במלואן: 3, 4, 10 - 12, 32, חלקי חלקות: 2, 5, 19, 31, 34, 36.

י ו נ ת שי  מטרת התכנית: א. הקמת מתחם מגורים באמצעו

ורי מגורים, שטחי ציבור פתוחים, ור חקלאי לאז ד קרקע מאז עו י  י

 מבני ציבור ודרכים. ב. לגליזציה למבנים קיימים. ג. קביעת

. י נו ת בניה ובי ראו  הו

נים בתאריך ית פורסמה בעיתו דעה על הפקדת התכנ  הו

 19/07/2002 ובילקוט הפרסומים 5099, התשס״ב, עמי 3493,

 בתאריך 04/08/2002.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  04-8633448, וכן במשרדי הו

ן י י נ  עירון, עארה, ערערה 30025, טלי 04-6351789, וכל מעו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 יוסף משלב

ית ז עדה המחו ו ושב ראש הו  י

ז חיפה  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז המרכז
ן ד השרו  מרחב תכנון מקומי הו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי הר/3/33/88ו

 שם התכנית: הוד השרון, רחי הדרור

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות י לתכנית הר/33/88, כפיפות לתכני ו נ  מסי הר/13/33/88, שי

 הר/1002, הר/1001, הר/מק/1/1001, הר/160/ת/3/א, הר/160/

 ת/6.

ד השרון. רחוב  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הו

נת רמתיים. קואורדינטה 189.900^ קואורדינטה  הדרור 4. שכו

ם וחלקות: גוש: 6456, חלקה במלואה: 357.  ¥673.560. גושי

ז הבניה מ־133.5% במצב  מטרת התכנית: הגדלת אחו

ם 11/04/1981 ל־142.6%, שהם ו  מאושר לפי היתר מסי 4074, מי

ז בקומת ד תוספת זו לדירת הפנטהאו חו י י  תוספת של 65 מ״ר, ו

 הגג בבניין שבתחום התכנית.

ד חו י י בניה. ב. י ז ת התכנית: א. הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

ת ראו ז בקומת גג. ג. ביטול הו י בניה לדירת פנטהאו ז  תוספת אחו

ת והרביעית ת השלישי מו ו בליטה של הקו א /  בדבר נסיגה, ו

ת בהתאם להיתר או  בבניין שבתחומי התכנית, והתאמה למצי

 בניה שניתן.

ת גישו  מעבר לרכב עקב הסדרי חניה, מיקום כניסות לחניה ו

ת למגרשים. יב. סימון בניין להריסה בחלקה 207. תפו  משו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 11/01/2008 ובילקוט הפרסומים 5777, התשס״ח, עמי 2002,

 בתאריך 20/02/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  04-8633448, וכן במשרדי הו

 חדרה, רחי הלל יפה 9, חדרה 38100, טלי 04-6303113, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

ה נ ו אל  מרחב תכנון מקומי מנשה-

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי מ/ו33/א

 שם התכנית: אזור מגורי חברים לקיבוץ מענית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

 מ/331/א, פירוט לתכנית מ/331.

ם וחלקות:  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מענית. גושי

 גוש: 10086, חלקי חלקות: 15, 18. גוש: 10087, חלקות במלואן:

 70 - 74, חלקי חלקות: 69, 75 - 78, 81. גוש: 10088, חלקה

 במלואה: 3, חלקי חלקות: 1, 2, 4. גוש: 10089, חלקי חלקות: 34,

.66 ,65 

רים בקיבוץ ור המגו  מטרת התכנית: תכנון מחודש של אז

רים למתחמי ור המגו  מענית במגמה לאפשר: א. חלוקת אז

ימת בפועל. ב. הגדרת גבולות מתחמים  בניה לפי הבניה הקי

ב. ג. הגדרת ישו  חדשים למגורים בתחום תכנית המיתאר של הי

ים. ד. הסדרת מערכת ים וקהילתי רי בו ם צי מושי  מגרשים לשי

לים בהתאם לחלוקה החדשה. ה. הגדרת שטחי  הדרכים והשבי

 חניה בהתאם לצורכי המגרשים. ו. הוספת שטחים למבני ציבור

. ת לבניה ולעיצוב האדריכלי ו חי  ושטחים פתוחים. ז. קביעת הנ

רים ור המגו ת התכנית: א. חלוקה של אז ראו  עיקרי הו

 למתחמי בניה למגורים - קביעת גבולות חדשים למתחמי

מות + י ימים, סך הכל 146 יח״ד קי רים הקי  הבניה של בתי המגו

ץ,  50 יח״ד קטנות, והגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבו

 סך הכל 88 יח״ד חדשות. ב. הגדרת שטח למבני ציבור, מוסדות

י ו נ ים פתוחים. ג. שי רי בו  ציבור, שטח ספורט ושטחים צי

 מערך הדרכים, והגדרת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ.

ם למגרשים. ת בדבר אופן חלוקת המתחמי ו חי  ד. קביעת הנ

י ופיתוח, כדי נו ת לבי ו חי הנ ת ומגבלות בניה ו ו י כו  ה. קביעת ז

ת היתר בניה לפי סעיף 145 זי לחוק. א צ ו  לאפשר ה

 הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך

 28/11/2008 ובילקוט הפרסומים 5883, התשס״ט, עמי 1187, בתאריך

.17/12/2008 

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז חיפה, שדי הפלי״ם 15, חיפה, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  04-8633448, וכן במשרדי הו

ן י י נ ה, ד״נ חפר 37845, טלי 04-6177307, וכל מעו נ אלו  מנשה-

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5462 ילקוט הפרסו



ות כס/מק/1/1/גג/ג, ות כס/במ/2, כפיפות לתכני י לתכני ו נ  שי

 כס/1/ 1/מ, כס/1/1/מ/ג, כס/1/1, כס/1/1/ג, כס/מק/במ/2/ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב עמק

ם וחלקות:  זבולון 7ב, 9ב. רחוב עמק דותן 1א. שכי הדרים. גושי

 גוש: 7618, חלקי חלקות: 201, 209, 210.

 מטרת התכנית: הוספת שטחי שירות, וקביעת קו בניין

ם למגורים עדי ו  צד למבנה עזר לפי תשריט, ב־4 מגרשים המי

 ברחובות עמק זבולון 7ב, 9ב, ועמק דותן 1א, כפר סבא.

רות לפי ת התכנית: א. תוספת שטחי שי ראו  עיקרי הו

י בניין צד למבנה העזר לפי תשריט. ו  תשריט. ב. קביעת קו

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

יצמן 135, כפר סבא  המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא, רחי ו

 44100, טלי 09-7649175.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ב/2/לח

 שם התכנית: הסדרת זכויות בניה במגרש

 דו-משפחתי, רחי בקעת זוהר 2, כפר סבא

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית כס/במ/2. ו נ  מסי כס/ב/2/לח, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. רחוב בקעת

 זוהר 2. קואורדינטה 676.325^ קואורדינטה ¥193.500. מגרש

ן  דו־משפחתי בכפר סבא, בין הרחובות בקעת זוהר ובקעת צי

ם וחלקות: גוש: 7606, חלקה במלואה:  בשכונת הדרים. גושי

.166 

ת בניה לצורך הסדרת בניה ו י כו  מטרת התכנית: הגדלת ז

 במגרש קיים.

ת התכנית: תוספת 19 מ״ר, והגדלת תכסית ראו  עיקרי הו

 הקרקע ל־27% לשימוש עיקרי.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 09/01/2009 ובילקוט הפרסומים 5899, התשס״ט, עמי 1745,

 בתאריך 12/01/2009.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

יצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 09-7649175, וכל  כפר סבא, רחי ו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 18/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5840, התשס״ח, עמי 4347,

 בתאריך 18/08/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  08-9788409, וכן במשרדי הו

ן 45105, טלי 09-7759666, ד השרו ו ד השרון, רחי בני ברית 7, ה  הו

ין בה בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  האמו

 מרחב תכנון מקומי טייבה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי טב/3355

 שם התכנית: הגדלת שטח בניה, קביעת הוראות

 בינוי ופיתוח, הגדלת אחוזי בניה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה טייבה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי טב/3355,

י לתכנית טב/במ/2502. ו נ  שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טייבה. קואורדינטה

^684 .275  מערב מזרח - ¥201.100, קואורדינטה דרום צפון -

ם וחלקות: גוש: 7850, חלקי חלקה: 33. ר דרומי. גושי ו  טייבה אז

ז בניה.  מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה/אחו

י בניה. ב. קביעת ז ת התכנית: א. הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

ון. ו י בניין ל־3 מי לכל כי ו י קו ו נ י ופיתוח. ג. שי ו נ ת בי ראו  הו

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה טייבה, טייבה 40400, טלי  המקו

.09-7992808 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ב/2/מג

 שם התכנית: הרחובות עמק דותן ואי ועמק

 זבולון 7בי, 9בי, כפר סבא

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 כפר סבא מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי כס/ב/2/מג,

ל התשס״ט, 25.8.2009 5463 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 08-9788409. העתק ההתנגדו

נה ו נה, רחי הבנים 9, נס צי ו  המקומית לתכנון ולבניה נס צי

עדה המקומית לתכנון ו  70400, טלי 08-9383810, ולמשרדי הו

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

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/2/396

 שם התכנית: איחוד וחלוקה מחדש, קביעת זכויות

 בניה, מתחמי בינוי, הוראות ומגבלות בניה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 ולבניה נתניה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי נת/2/396,

ות נת/1/396, נת/396, נת/7/400. י לתכני ו נ  שי

ינגייט. ן ו  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. מכו

ם וחלקות: גוש: 7707, חלקות במלואן: 9 - 14, 17 - 22,  גושי

,172 ,166 ,165 ,160 ,67 - 57 ,44 - 41 ,38 - 36 ,34 - 32 ,28 - 24 

 180, 181, 189, 195, 196, 201, 206, 211 , 217-215, חלקי חלקות: 1,

 15, 16, 54, 55, 209, 210, 212 - 214, 218, 219. גוש: 7708, חלקות

 במלואן: 28, 29, 43.

ד חלקות מחדש בהסכמת הבעלים חו  מטרת התכנית: א. אי

ן והבניה, התשכ״ה-1965, ו  לפי פרק גי, סימן זי לחוק התכנ

ת בניה (עיקרי+שירות). ו י כו  על כל שטח התכנית. ב. קביעת ז

ת בניה ומגבלות ראו . ד. קביעת הו י ו נ  ג. קביעת מתחמי הבי

י בניין. ו  בניה. ה. קביעת קו

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבניין או בכל פרט תכנו

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

רן 6, נתניה 42439,  המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רחי הצו

 טלי 09-8603170.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי נת/84/800

 שם התכנית: מגורים ומסחר במטרופול נוף הטיילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

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

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי כס/ו/22/יח

 שם התכנית: שינוי ממסחר למגורים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית כס/22/1. ו נ  מסי כס/22/1/יח, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא. הקצה

ן 22, 24. רחוב טשרניחובסקי 30. גושים י של רחוב השרו נ  הצפו

 וחלקות: גוש: 6427, חלקה במלואה: 143, חלקי חלקות: 26, 142,

.500 ,269 ,268 ,253 ,149 

ד מאזור מסחר לאזור מגורים. עו י י י נו  מטרת התכנית: א. שי

י בניין. ד. קביעת שימושים ו י קו ו נ  ב. סך הכל 42 יח״ד במגרש. ג. שי

ות בניה. י זכו ית דרכים. ו. קביעת הוראות ו י ו  ותכליות. ה. התו

 ז. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים. ח. קביעת זיקת הנאה לציבור

ני והמערבי של המגרש.  לצורך מעבר בצידו הצפו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 30/03/2007 ובילקוט הפרסומים 5657, התשס״ז, עמי 2551,

 בתאריך 30/04/2007.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

יצמן 135, כפר סבא 44100, טלי 09-7649175, וכל  כפר סבא, רחי ו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

נה ורחובות ו ם נס צי י מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מסי מח/73ו

 שם התכנית: קטע מכביש רוחב מזרחי,

 נס ציונה-רחובות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ת לתכנון ו מי ת המקו עדו ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

נה ורחובות מופקדת תכנית דרך מסי מח/173, ו  ולבניה נס צי

ות נס/1/1999, נס/108, 11/6, נס/1/1. י לתכני ו נ  שי

ונה.  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יישוב: נס צי

ישוב: רחובות. כביש רוחב מזרח מערב שמחבר את רחי תרמ״ג  י

- ה נ ו י נה עם כביש 423 מתוכנן עוקף מזרחי (נס צ ו  בנס צי

ם וחלקות: גוש: 3688, חלקי חלקה: 1. גוש: 3849,  רחובות). גושי

 חלקות במלואן: 5, 6, חלקי חלקות: 4, 7. גוש: 3850, חלקי חלקות:

 8, 19, 24, 25, 30, 222 - 225, 227. גוש: 3851, חלקי חלקות:

 11 - 14, 39. גוש: 3852, חלקי חלקה: 61.

ור חקלאי לדרך מוצעת, ד של אז עו י י י ו נ  מטרת התכנית: שי

ה את הקטע המזרחי ו ת דרך רוחבית חדשה המהו י י ו ו  לצורך הת

נה לדרך ו  מדרך מסי 4303 והמקשרת את רחי תרמ״ג בנס צי

ת. בו נה-רחו ו עה בשם עוקף מזרחי 423, נס צי דו  הי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

5464 



ד של שטח ציבורי פתוח עו י י מי ו נ  ושטח ציבורי פתוח. ב. שי

ת להקמת ראו  לאזור מגורים די ודרך. ג. הרחבת דרכים. ד. הו

ני מגורים ל־201 יח״ד, ותוספת של 21 יח״ד במקרה של י  בני

זמה משותפת לכלל שטח התכנית. ו  י

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבניין או בכל פרט תכנו

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

ה 1, י  המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השנ

 פתח תקוה 49100.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי פת/28/2003/א

 שם התכנית: מתחם קורנצקי-בובליל-סופרפלסט

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי פת/28/2003/א,

ות פת/3/2003/א, פת/1/1260/א/1, פת/2000. י לתכני ו נ  שי

ית  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. התכנ

 נמצאת מצפון לרחוב גיסין, מדרום לרחוב יעל רום וממזרח לרחוב

ת (לב הסביונים). רחי גיסין  משה סנה. שכונה: הדר המושבו

ם וחלקות:  18-10, רחי משה סנה 8-2, רחי יעל רום 4-2. גושי

 גוש: 6376, חלקות במלואן: 38, 100 - 102, 212 - 217. גוש: 6360,

 חלקי חלקות: 159, 190.

 מטרת התכנית: הקמת שכונת מגורים חדשה בת 308 יחידות

 דיור.

ר ו ד קרקע מאז עו י י י ו נ ת התכנית: 1. שי ראו  עיקרי הו

וחד, תעשיה, שצ״פ ודרכים לאזור מגורים ד3, שטח ה מי  תעשי

 למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, דרך ודרך

ת הבניה בהם. 3. קביעת ראו הו  משולבת. 2.קביעת מגרשים ו

ד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים, לפי חו ת בדבר אי ראו  הו

ן והבניה. ו ת פרק גי, סימן זי לחוק התכנ ראו  הו

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

ה 1, י  המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רחי העליה השנ

 פתח תקוה 49100.

י לתכניות נת/1/343, נת/100/ש/1, נת/17/343, נו  נת/84/800, שי

 נת/343, כפיפות לתכנית נת/7/400.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה. בין הרחובות

ת לים. ו נ פו ר נתניה ו ן לציון, מרכז העי  גד מכנס וראשו

ם  קואורדינטה - ¥186.067, קואורדינטה - 692.760^ גושי

 וחלקות: גוש: 8263, חלקות במלואן: 23, 24, חלקי חלקה: 117.

ד ממגורים לאזור המעורב עו י י י ו נ  מטרת התכנית: שי

 למגורים ומסחר.

ד וחלוקה בהסכמת חו ת התכנית: א. אי ראו  עיקרי הו

ית לפי פרק גי, סימן זי לחוק  הבעלים בחלק מתחום התכנ

ר מגורים גי ודרך לאזור ו ד מאז עו י י י ו נ ן והבניה. ב. שי ו  התכנ

ר מגורים גי לדרך. ו ד מאז עו י י י ו נ  מעורב מגורים ומסחר. ג. שי

ור מ־25 יח״ד ל־49 יח״ד, ותוספת שטח ת די דו חי  ד. תוספת י

ם די  למסחר. ה. תוספת קומות ממרתף + 8 קומות על עמו

הות  + גג ל־עד 4 קומות מרתף 17 + קומות מעל 2 קומות גבו

ים מ־ 2,731 מ״ר  + קומה טכנית חלקית. ו. תוספת שטחים עיקרי

רותי פנאי + 1,250 מ״ר  ל־6,200 מ״ר למגורים + 300 מ״ר לשי

רות + 450 מ״ר למסחר.  למרפסות מקורות, ותוספת שטחי שי

ת ומגבלות בניה. ט. קביעת ראו י בניין. ח. קביעת הו ו  ז. קביעת קו

 מבנים להריסה. י. קביעת זיקת הנאה להולכי רגל. יא. קביעת

 זיקת הנאה למרתף חניה בתחום הדרך. יב. הבלטת מרפסות

ן בשיעור של ו ין המזרחי לרחי ראשון לצי  מעבר לקו הבני

 2.5 מי.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 23/01/2009 ובילקוט הפרסומים 5924, התשס״ט, עמי 2623,

 בתאריך 03/03/2009.

זית ועדה המחו  התכנית האמורה נמצאת במשרדי הו

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

ועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה,  08-9788409, וכן במשרדי הו

 רחי הצורן 6, נתניה 42439, טלי 09-8603170, וכל מעוניין רשאי לעיין

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי פת/268ו/78

 שם התכנית: מתחם ספיר-שיפר

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 פתח תקוה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי פת/78/1268,

ות פת/30/1268, פת/2000, פת/1206, כפיפות י לתכני ו נ  שי

ות פת/2000/א, פת/מק/2000/ד.  לתכני

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. הרחובות

הו גולומב. המכבים.יצחק שיפר. שי בוך. אלי  דרך יוסף ספיר. י

 יוסף ספיר - בתים מסי 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. רחוב

ם - בתים מסי 16, 18, 20. רחוב שיפר - בתים מסי 2, 4, 6,  המכבי

שי בוך -  8, 10, 12. רחוב גולומב - בתים מסי 15, 17, 19. רחוב י

ם וחלקות: גוש: 6355, חלקות במלואן:  בתים מסי 1, 2, 3, 4. גושי

 288 - 293, 446 - 460, 465, 466, חלקי חלקות: 464, 688.

, בניה חדשה ופיתוח בתחום י נו  מטרת התכנית: לאפשר פי

י תכנית מיתאר מקומית פתח תקוה. ו נ די שי  התכנית, על י

ד מגורים בי לאזור עו י י מי ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

ת דיור, שטח לבנייני ציבור, דרכים דו חי  מגורים די, סך הכל 201 י

ל התשס״ט, 25.8.2009 5465 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רחוב

ם וחלקות:  אורלוב מסי 44, 46, פינת רחוב פינסקר 67. גושי

 גוש: 6375, חלקות: 148, 185.

י בניין. ו  מטרת התכנית: הקטנה בקו

ת י ז עדה המחו ו ין בתכנית, במשרדי הו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו  טלי 08-9788409, ובמשרדי הו

ה 1, פתח תקוה 49100, בימים י  פתח תקוה, רחי העליה השנ

ם פתוחים לקהל. רי  ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה

 מפורטת מסי פת/27/2000/א

 שם התכנית: מיקום מיתקן טכני לרכבת הקלה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת

 מסי פת/27/2000/א, כפיפות לתכנית תמ״מ 12/3.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. מיקום

ם -וינקלר. גושי  מיתקן טכני לרכבת הקלה בין רחי זיבוטינסקי

 וחלקות: גוש: 6362, חלקי חלקה: 127.

 מטרת התכנית: א. לשנות לפי הוראת סעיף ד(5) ו־(7)

עד ו  בתמ״מ 12/3, מיקום ומפלס מיתקן טכני תת־קרקעי המי

 לרכבת הקלה, שנקבע בתמ״מ 12/3, כמסומן בתשריט, (ללא

די הקרקע במפלס הקרקע) בתחום שטח ציבורי עו י י בי ו נ  שי

 פתוח בין הרחובות זיבוטינסקי ואלתר וינקלר.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 07/12/2007 ובילקוט הפרסומים 5757, התשס״ח, עמי 1276,

 בתאריך 31/12/2007.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

ן י י נ ה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעו י  פתח תקוה, רחי העליה השנ

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רצ/ו/8/ב/7

 שם התכנית: תוספת יחידת דיור ברחי רוזנשטיין

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות רצ/מק/1/8/ב/3, רצ/8/1/ב/2, י לתכני ו נ  מסי רצ/8/1/ב/7, שי

 כפיפות לתכנית תממ/21/3.

ן לציון. רחוב  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשו

ם וחלקות: גוש: 3929, חלקי נת טרפז. גושי  מרדכי רוזנשטיין. שכו

 חלקה: 970.

ור (מ־2 יח״ד ל־3 יח״ד).  מטרת התכנית: א. תוספת יח״ד די

י בניה, ז  ב. תוספת קומה (מ־2 קומות ל־3 קומות). ג. הגדלת אחו

י בבינוי. ו נ שי  ו

ת בדבר תוספת יח״ד, ראו ת התכנית: הו ראו  עיקרי הו

י בניה ותוספת קומה. ז  הגדלת אחו

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי פת/79ו/37

 שם התכנית: שינוי ייעוד מבית אבות, שצ״פ ושב״צ

 למגורים, שפ״פ, שצ״פ, שב״צ ודרך

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ית תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחי

נים  מסי פת/37/179, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתו

 בתאריך 04/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5836, התשס״ח, עמי

ות פת/מק/2000/ד, י לתכני ו נ  4194, בתאריך 31/07/2008, שי

 פת/1/10/179, פת/2000, פת/מק/22/179.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רחוב

ה עוז. ו ו נת נ  ישראל ושרה. רחוב דנמרק. רחוב אנסקי. שכו

 קואורדינטה 187.100^ קואורדינטה ¥665.900. גבולות

 התכנית: צפון - מגרשים מסי 189 ורחי אנסקי. מערב - מגרשים

 מסי 187, 189 ורחי דנמרק. דרום - מגרשים מסי 187 ורחי ישראל

ם וחלקות: גוש: 6372,  ושרה. מזרח - מגרש מסי 187, 189. גושי

 חלקה במלואה: 41, חלקי חלקה: 6. מגרשים: 158, אי1008, בי1008

ות פת/מק/22/179, פת/1/10/179, אי1004, בי1004,  בהתאם לתכני

 1010 בהתאם לתכנית פת/מק/ 22/179, פת/1/10/179.

 מטרת התכנית: הקמת 3 מבני מגורים מדורגים (136 יח״ד),

ון תת־קרקעי בשני מפלסים.  הקמת חני

ד וחלוקה בהסכמה של חו ת התכנית: 1. אי ראו  עיקרי הו

י ו נ  מגרשים לצורכי ציבור, מגורים ושטחים פתוחים הכולל שי

ד משטח ציבורי עו י י י ו נ י קרקע שונים. 2. שי ד עו י  במיקום י

ני ציבור י ד משטח בני עו י י י ו נ ני ציבור, שי י  פתוח לשטח בני

ד משטח ציבורי עו י י י ו נ  ושטח ציבורי פתוח למגורים גי. שי

ת י חז ת ו ד מבית אבו עו י י י י ו נ  פתוח לזכות מעבר לרכב, שי

ת בניה, ראו  מסחרית למגורים גי ושטח פרטי פתוח. 3. קביעת הו

ם למתן היתר בניה. 4. קביעת י ותנאי ו נ נות בי י בניין, עקרו ו  קו

ם המותרים. שי מו  השי

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

ן י י נ ה 1, פתח תקוה 49100, וכל מעו י  פתח תקוה, רחי העליה השנ

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית

 מיתאר מקומית מסי פת/703/ו

 שם התכנית: הקטנה בקווי בניין

דעה על הפקדת תכנית דעה בדבר ביטול הו  נמסרת בזה הו

 מסי פת/1/703, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף

ן והבניה, התשכ״ה-1965, פורסמה בילקוט ו  89 לחוק התכנ

 הפרסומים 2092, התשל״ה, בתאריך 20/07/1975.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5466 ילקוט הפרסו



ת בתקנון, ממוסד תרו ות מו  מטרת התכנית: הוספת תכלי

 ציבורי פרטי, בתי כנסת, למבנים ומוסדות ציבור, מוסדות

 חינוך, דת, תרבות, קהילה, בריאות, מחסה ציבורי ומטרות

ר ן חוסים וכדי. קביעת המבנים לשימו  רווחה, בית אבות, מעו

ת י נ רו ר העי מו ם במתחם בהתאם לרשימת השי מי י  הקי

ת ו חי ד המקדים, קביעת הנ עו י ני מסמך התי  רח/2000/טו ולנתו

ת שימור. ראו הו  ו

ת התכנית: א. תיקון טעות סופר לפירוט ראו  עיקרי הו

ת בתקנון, ממוסד ציבורי פרטי, בית כנסת, תרו ות מו  תכלי

ת ציבור, לרבות בתי כנסת. ב. קביעת המבנים מוסדו  למבנים ו

ית נ רו ר העי מו ם במתחם בהתאם לרשימת השי מי י  לשימור הקי

ת ו חי ד המקדים, קביעת הנ עו י ני מסמך התי  רח/2000/טו ולנתו

ת שימור. ראו הו  ו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע על  בבניין או בכל פרט תכנו

י התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי ד  י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

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

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

מי רחובות  מרחב תכנון מקו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/2005/י

 שם התכנית: מתחם תחנת הרכבת, הריסת מבנים

 ושינוי ייעוד הקרקע לתעסוקה ושטח פרטי פתוח

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  רחובות מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רח/2005/י, שי

ות מח/R/6 ,120, רח/2005/יא.  לתכני

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. גושים וחלקות:

 גוש: 3695, חלקות במלואן: 37, 38, 42, 43, חלקי חלקה: 26.

ד הקרקע מחקלאי לתעסוקה עו י י י ו נ  מטרת התכנית: א. שי

ד וחלוקה חו ת לעריכה, אי ראו  ושטח פרטי פתוח. ב. קביעת הו

ן ו  מחדש ללא הסכמת בעלים, לפי פרק גי, סימן זי לחוק התכנ

ימים. ת להריסות המבנים הקי ראו  והבניה. ג. קביעת הו

ין ממסילת ת הבניה. ה. הקלה בקו הבני ראו הו ת ו ו י כו  ד. קביעת ז

 הברזל.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 26/06/2008 ובילקוט הפרסומים 5833, התשס״ח, עמי 4007,

 בתאריך 21/07/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

ן 75264, ו ן לציון, רחי הכרמל 20, ראשון לצי  ולבניה ראשו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 03-9547577, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

ן ו  מרחב תכנון מקומי ראשון לצי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רצ/86ו/9/ו

 שם התכנית: הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש

 44 למתחם הקריה החקלאית ב־5 שנים נוספות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות רצ/9/186, רצ/1/1. י לתכני ו נ  מסי רצ/1/9/186, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון. גושים

 וחלקות: גוש: 6084, חלקי חלקות: 15, 19. גוש: 6085, חלקי

 חלקות: 2, 11, 13 - 16, 19, 22.

 מטרת התכנית: הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44

ם ו ה לתקופה של חמש שנים מי  למתחם הקריה החקלאית תהי

ע תכנון לדרך מסי 44/ צו  מתן תוקף לתכנית, או לחילופין, עד בי

 מחלף בית דגן, המוקדם מבניהם.

נים בתאריך ית פורסמה בעיתו דעה על הפקדת התכנ  הו

, עמי 1064,  01/12/2005 ובילקוט הפרסומים 5475, התשס״ו

 בתאריך 29/12/2005.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

0 8 ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי -  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון ו  9788409, וכן במשרדי הו

ן 75264, טלי 03-9547577, וכל ו ן לצי  לציון, רחי הכרמל 20, ראשו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רח/000ו/א/ 25

 שם התכנית: מוסד נווה אדיר, רחובות

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה,

זית לתכנון ולבניה ועדה המחו  התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

ועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות  מחוז המרכז ובמשרדי הו

י ו נ  מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רח/1000/א/25, שי

 לתכנית רח/1000/א, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2000/ח,

 תמא/36/א, תמא/38, תממ/21/3, רח/מק/2000/יב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות. רחי שלום

תמי 1). מצפון: תמי 1, 3, 5, 7. רחי זרח שעובי 2 (שלום עו  עו

 רחי זרח שעובי, חלקות 56, 292 בגוש 3658. מדרום: חלקות 353,

 354, 355 - בגוש 3658. ממזרח: חלקות 61, 367, 368 - בגוש 3658.

ם וחלקות: . מרחבי תכנון גובלים: גושי  ממערב: רחי שלום עותמי

 גוש: 3658, חלקות במלואן: 58, 62, 293, 294.
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רחוב קזן 2,

נטות נ.צ.מ. של  פינת רחי אחוזה. קואורדינטה מערב קואורדי

ח 188.930, קואורדינטה דרום ר ז מ - ב ר ע מ  התכנית: מזרח - ¥

ם 676.190. מתחם הנמצא בין הרחובות -דרו ן  צפון - X צפו

ם וחלקות: גוש: 6586, זה קזן ומוטה גור ברעננה. גושי  אחו

 חלקות במלואן: 560, 561. מגרשים: 2023, 2024 בהתאם לתכנית

 רע/299/1.

ד ממסחר ומשרדים למסחר, עו י י י ו נ  מטרת התכנית: שי

ות. י רים - 30 יח״ד, וקביעת זכו  משרדים ומגו

יעוד ממסחר/משרדים י י נו  עיקרי הוראות התכנית: 1. שי

 למסחר, משרדים ומגורים, וקביעת השימושים המותרים.

י וקביעת ו נ  2. קביעת הוראות בניה: א. קביעת הצפיפות. ב. שי

י וקביעת גובה הבניינים. ו נ  מרווחי הבניה (קווי בניין). ג. שי

ות בינוי.  3. קביעת הוראות בדבר שטח פרטי פתוח. 4. הנחי

ות לעיצוב אדריכלי. 6. קביעת הוראות לפיתוח השטח.  5. הנחי

ות סביבתיות. 8. קביעת זכות מעבר לחניון  7. קביעת הנחי

 תת־קרקעי. 9. תיקון טעות בחישוב שטחי המגרשים בתב״ע

ה 1,823 מ״ר ובתכנית זו השטח - 2,116 מ״ר.  רע/299/1, השטח הי

 10. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 06/06/2008 ובילקוט הפרסומים 5833, התשס״ח, עמי 4009,

 בתאריך 21/07/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

ן י י נ ק 6, רעננה 43604, טלי 09-7610516, וכל מעו  רעננה, רחי השו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  רשאי לעי

 לקהל.

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ממ/2/3096

 שם התכנית: שינוי הבינוי המאושר למבנה רב־קומות

 לתעשיה עתירת ידע. התכנית בסמכות מחוזית

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות ממ/במ/3081, ממ/3096, י לתכני ו נ  מסי ממ/2/3096, שי

 ממ/3006, ממ/8/853/א, ממ/950.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל. גושים

 וחלקות: גוש: 6189, חלקי חלקה: 823.

י המאושר בתכנית ממ/3096 ו נ י הבי ו נ  מטרת התכנית: שי

 למבנה רב־קומות לתעשיה עתירת ידע, משרדים ומסחר מקומי,

עות בתכנית ממ/3096  תוך שמירה על מגבלות הבניה הקבו

ים ושטחי בניה מרביים, כדלקמן: י בניין מרבי ו גע לקו  בכל הנו

ון מ־  1. הגדלת תכסית הבניה לבניין החדש מעל מרתף עלי

 1,368 מ״ר ל־3,500מ״ר, תוך הקטנת מספר הקומות. 2. קביעת

. י נו ת בי ראו  הו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 17/05/2001 ובילקוט הפרסומים 4995, התשס״א, עמי 3032,

 בתאריך 21/06/2001.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

 ילקוט הפרסומים 5990, הי באלול התשס״ט, 25.8.2009

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה רחובות, רחי ביל״ו 2, רחובות 76442.  המקו

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי רע/ו200/כה

 שם התכנית: תוספת לשטחים עיקריים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  רעננה מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי רע/2001/כה, שי

 לתכנית רע/במ/2001, כפיפות לתכנית רע/292/1/א.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה. רחוב מנחם בגין

 8, 10. גושים וחלקות: גוש: 7649, חלקה במלואה: 210.

ים לשתי דירות  מטרת התכנית: תוספת שטחי בניה עיקרי

י מסי יח״ד. ו נ ות (דופלקס) בבניין קיים, ללא שי  דו־מפלסי

ת בניה: שטחים ראו ת התכנית: קביעת הו ראו  עיקרי הו

רות דופלקס ים לשתי די  עיקריים, תוספת שטחי בניה עיקרי

די הפיכת מרפסות בקומה שלישית , על י י ו נ  כמסומן בנספח הבי

נה עיקרי, סך הכל תוספת שטח עיקרי של 50 מ״ר.  לשטח מבו

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

ק 6, רעננה 43604,  המקומית לתכנון ולבניה רעננה, רחי רחי השו

 טלי 09-7610516.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי רע/ו/299/ג

 שם התכנית: קביעת בינוי ושימושים במתחם

 הרחובות קזן, אחוזה ומוטה גור, רעננה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות רע/2000, רע/299/1, כפיפות י לתכני ו נ  מסי רע/299/1/ג, שי

 לתכנית רע/292/א.
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 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ק/3467

 שם התכנית: תכנית לאישור קווי בניין, ואיחוד וחלוקה

 למגרשים בהסכמה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  ולבניה קסם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ק/3467, שי

 לתכנית אפ/49.

נה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גילגיוליה. שכו

 צפון מזרחית. קואורדינטה 196/00^ קואורדינטה ¥673/600.

ם וחלקות: גוש: 7636, חלקי חלקה: 31. מגרשים: 21 ו־22  גושי

 בהתאם לתכנית אפ/49.

ד וחלוקה בהסכמת חו אי ים ו ר מצב קי  מטרת התכנית: אישו

 הבעלים.

ד וחלוקה למגרשים חו ת התכנית: א) אי ראו  עיקרי הו

י בניה למבנים ז אחו י בניין ו ו  בהסכמת הבעלים. ב) קביעת קו

ים. ג) קביעת 4 קומות במקום ם בהתאם למצב הקי מי י  הקי

ת ו י כו  3 קומות, ו־5 יח״ד במקום 3 יח״ד במגרש 22. ד) העברת ז

ת בניה. ו י ו כ ז ת ו ראו  בניה מקומה לקומה. ה) קביעת הו

ין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, בבניין או בכל י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  האמו

די התכנית, וכן כל ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  פרט תכנו

ת בתוך  הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדו

דעה המאוחרת בין הפרסומים עד פרסומה של ההו ם ממו מי  60 י

ז ת לתכנון ולבניה מחו י ז עדה המחו ו  בעיתונים, למשרדי הו

 המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי 08-9788409. העתק

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו מצא למשרדי הו ו ת י  ההתנגדו

 קסם, כפר קאסם, כפר קאסם 49940, טלי 03-9370492.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי ק/3483

 שם התכנית: תכנית לקביעת דרך משולבת

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

י ו נ  ולבניה קסם מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי ק/3483, שי

 לתכנית ק/1/3000, כפיפות לתמא/2/4.

נה  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם. שכו

ם וחלקות: גוש: 8864, חלקי חלקות: 6, 80. מגרש:  מערבית. גושי

 1 בהתאם לתכנית ק/1/3000.

ים והמרתו לדרך  מטרת התכנית: הרחבה לשביל קי

 משולבת.

ר מגורים ו י שטח מאז ו נ ת התכנית: א) שי ראו  עיקרי הו

ני ציבור י י שטח בני ו נ  ושטח לבנייני ציבור לדרך משולבת. ב) שי
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 מצפה אפק, רחי גליס 9, פתח תקוה 49277, טלי 03-9302051, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

 מסי עח/0וו/9/ו

 שם התכנית: חלוקה בהסכמת בעלים, שינוי

 ממגורים אי בתחום חלקה אי למגורים חד־משפחתיים

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

 עמק חפר מופקדת תכנית מיתאר מקומית מסי עח/1/9/110,

י לתכנית משמ/20, כפיפות לתכנית עח/200. ו נ  שי

לים בתכנית ומקומם: בורגתה. רחוב ם הכלו  השטחי

ם וחלקות: גוש: 8502, שי ו שב בורגתה. נחלה 15. ג  הדקל 15. מו

 חלקה במלואה: 28. מגרש: 15 בהתאם לתכנית משמ/20.

ישוב ד מגורים בי עו י  מטרת התכנית: חלוקת חלקה בי

ב כפרי ישו ד מגורים (1 יח״ד) ולמגורים בי עו י  כפרי למגרש בי

דת סמך בגודל 55 מ״ר, במבנה אחד). חי  (1 יח״ד + 1 י

ד מגורים עו י ת התכנית: א. חלוקת חלקה בי ראו  עיקרי הו

ד מגורים בגודל עו י ב כפרי (חלקה אי בנחלה) למגרש בי ישו  בי

ב כפרי (1 יח״ד ישו ד מגורים בי עו י  640 מ״ר (1 יח״ד), ומגרש בי

דת סמך בגודל 55 מ״ר, במבנה אחד), סך הכל 3 יח״ד חי  + 1 י

 בתחום התכנית, בלא תוספת יח״ד ביחס לתכנית המאושרת.

ב כפרי, חלקה אי ישו  ב. הקטנת שטח מינמלי למגרש מגורים בי

 בנחלה, מ־2 דונם ל־1,861 דונם. ג. חלוקה בהסכמת בעלים, לפי

ן והבניה, התשכ״ה-1965. ד. קביעת ו  פרק גי, סימן זי לחוק התכנ

ים בשטח כדלקמן: א. קביעת י בניין בהתאם למצב הקי ו  קו

ים במגרש למגורים מ־3 מי ל־0.45 מי. רי לגגון קי  קו בניין אחו

ים במגרש  ב. קביעת קו בניין צדדי למבנה מגורים קי

 למגורים מ־3 מי ל־2.84 מי. ג. קביעת קו בניין צדדי למבנה

ב כפרי, חלקה אי בנחלה, מ־4 מי ישו  מגורים באזור מגורים בי

ת והגבלות בניה בשטח התכנית. ראו  ל־3.77 מי. ה. קביעת הו

ת בדבר חניה מקורה. ראו  ו. קביעת הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 08-9788409. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה עמק חפר, מדרשת רופין 40250,

 טלי 09-8981556.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



נים  מרחב תכנון מקומי שרו

 הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית

 מסי הצ/6/ו/54

 שם התכנית: בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה

 המותרים לשטח עיקרי ושטח שירות, קביעת הוראות בניה

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון

 והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית מסי

 הצ/54/1/6, שהודעה על דבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך

 13/08/2004 ובילקוט הפרסומים 5321, התשס״ד, עמי 3680, בתאריך

י לתכניות הצ/0/1/6, עח/3/22. ו נ  12/08/2004, שי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אליכין. בריכת שחיה.

ם וחלקות: גוש: 7922, חלקה במלואה: 303.  גושי

ם בתכנית עי פי י בניין המו ו י בקו ו נ  מטרת התכנית: א. שי

ם ל־340 מ״ר  (לבריכת שחיה). ב. הגדלת שטחי הבניה המותרי

ם ת ותנאי ראו  שטח עיקרי ו־100 מ״ר שטח שירות. ג. קביעת הו

 לבניה.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-9788409, וכן במשרדי הו

ן רשאי י י נ ה דרום, נתניה 42504, וכל מעו ור תעשי נים, אז  שרו

ם פתוחים רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו  לעי

 לקהל.

 שוקי אמרני

ית ז עדה המחו ו ושב ראש הו  י

ז המרכז  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז הצפון
 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/ו763ו

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה ברחי הרצל 77, נהריה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

ות י לתכני ו נ  נהריה מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/17631, שי

 ג/במ/103, ג/10715, ג/5515.

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושי

 וחלקות: גוש: 18172, חלקה במלואה: 34, חלקי חלקה: 176.

 מטרת התכנית: הקמת מבנה משרדים ומסחר בן 8 קומות

 ו־2 קומות מרתף לחניה בלבד בפינת הרחובות הרצל 77

 וקורציאק.

י בניה ומספר ז ת התכנית: א. הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

ב אדריכלי. צו עי י ו ו נ ת בי ו חי י בניין. ב. הנ ו י בקו ו נ  קומות, שי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

די ני אחר הרואה את עצמו נפגע על י  בבניין או בכל פרט תכנו

 התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

דעה המאוחרת עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  התנגדו

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית 17511,  ולבניה מחו

עדה ו א למשרדי הו צ מ ו ת י  טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

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

רים בתכנית. ג) תיקון י בשטח המגו ו נ  לאזור מגורים, ללא שי

ת בניה. ראו י בניין. ד) קביעת הו ו  קו

ת ן בתכנית, בימים ובשעו י ן רשאי לעי ני  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

כאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי די התכנית, וכן כל הז  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430,  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  טלי 08-9788409. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ובניה קסם, כפר קאסם, כפר קאסם 49940,  המקו

 טלי 03-9370492.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית דרך מסי מח/242

 שם התכנית: מחלף ראם - דרכים 40/3

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ז המרכז ובמשרדי הו  ולבניה מחו

ות י לתכני ו נ  שורקות מופקדת תכנית דרך מסי מח/242, שי

 בר/224, בר/265, מח/217, לפי תיקון 37 לחוק התו״ב.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ראם. מפגש

ם וחלקות: גוש: 2212, חלקות  דרכים 40/3 (צומת ראם). גושי

 במלואן: 12, 76, חלקי חלקות: 2, 77, 79, 81, 92, 95, 96. גוש: 5462,

 חלקי חלקות: 37, 42, 54, 56.

 מטרת התכנית: 1. הרחבת דרך מסי 40 בקטע שבין הכניסה

נה חלק  למושב בני ראם לצומת ראם. הרחבת קטע הדרך הי

י ו נ ז דרום. 2. שי ה במחו י ו  מתכנית למחלף צומת ראם המצ

צעת לשטח לדרך, ולטיפול ד משטח חקלאי ונחל לדרך מו עו י  י

 נופי. 3. קביעת קו בניין לפי המסומן בתכנית בקו כחול רציף.

ת ומחלפים. 5. קביעת מבנים להריסה. ו י  4. הסדר הסתעפו

ז ולטיפול נופי. ת לניקו ראו  6. קביעת הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז המרכז, שדי הרצל 91, רמלה 72430, טלי  לתכנון ולבניה מחו

עדה ו מצא למשרדי הו ו ת י  08-9788409. העתק ההתנגדו

 המקומית לתכנון ולבניה שורקות, גבעת ברנר, גבעת ברנר

.60948 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5470 ילקוט הפרסו



ד קרקע חקלאית עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

צעת ולשטח חקלאי עם ים, לדרך מו ד מיתקנים הנדסי עו י  לי

י ו י ופיתוח. ג. קביעת קו ו נ ת בי ו חי וחדות. ב. מתן הנ ת מי ו חי  הנ

ת למבני עזר. ראו  בניין. ד. מתן הו

ת ין בתכנית, בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

ר הגלילית, מית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצו עדה המקו ו  הו

 טלי 04-6800077.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

נים  מרחב תכנון מקומי גבעות אלו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/7887ו

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה והקטנת שטח

 מגרש מינימלי, קווי בניין, שפרעם

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

י ו נ נים מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/17887, שי  גבעות אלו

 לתכנית ג/10567.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם. גושים

 וחלקות: גוש: 10265, חלקי חלקה: 38.

ם נית למתן היתרי ו רת מסגרת תכנ צי  מטרת התכנית: י

ר מבנים בשטח התכנית.  ולאישו

י בניה מ־120% ז ת התכנית: א. הגדלת אחו ראו  עיקרי הו

י קרקע מ־40% ל־55%. ג. הגדלת מסי  ל־156%. ב. הגדלת כיסו

ת מ־3 קומות ל־4 קומות, והעלאת גובה הבניה. ד. הגדלת מו  קו

ת דיור. ה. הקטנת גודל דו חי ור ל־4 י ת די דו חי  צפיפות מ־3 י

י בניין לפי המסומן בתשריט. ו . ו. הקטנת קו נימלי  מגרש מי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

עדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים, שפרעם, ו  הו

 טלי 04-9502017.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי נהריה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/9ו78ו

 שם התכנית: הגדלת שטחי הבניה ותוספת קומה,

, נהריה  רחי סוסקין 6ו

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

ות י לתכני ו נ  נהריה מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/17819, שי

 ג/במ/103, ג/10715.

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה. גושי

 וחלקות: גוש: 18168, חלקה במלואה: 171, חלקי חלקה: 170.

 מטרת התכנית: הגדלת שטחי בניה, ותוספת קומה ברחוב

 סוסקין 16, נהריה.

ת התכנית: א. תוספת קומה 7. ב) תוספת ראו  עיקרי הו

י בניין. ו י בקו ו נ  שטחי בניה. ג) שי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, די התכנית, וכן כל הז  על י

עד פרסומה של ם ממו מי  רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 י

עדה ו דעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו  ההו

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, ת לתכנון ולבניה מחו י ז  המחו

מצא ו ת י לית 17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו  נצרת עי

עדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה, נהריה, טלי ו  למשרדי הו

.04-9879827 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

 מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/ו680ו

 שם התכנית: בריכת ראש פינה 3

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

ר לפי שו  אצבע הגליל מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/16801, אי

 תמ״א תמא/35.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש פינה. גושים

 וחלקות: גוש: 13949, חלקי חלקה: 33.

ימות, והקמת  מטרת התכנית: א. הסדרת 2 בריכות מים קי

 בריכת מים שלישית לצורך אספקת מים לאזור, לרבות כל

ים. ב. הסדרת דרך גישה לשטח ו  המבנים והמיתקנים הנלו

 בריכות המים.

ל התשס״ט, 25.8.2009 5471 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



ן ו  מרחב תכנון מקומי הגליל העלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי ג/6266ו

 שם התכנית: צבעון - תכנית מיתאר והרחבת היישוב

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מיתאר מקומית  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות ות ג/4108, ג/6540, כפיפות לתכני י לתכני ו נ  מסי ג/16266, שי

 תמא/22, תמא/11/3/ב, תממ/9/2, תמא/35.

ם וחלקות:  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צבעון. גושי

 גוש: 14086, חלקות במלואן: 8, 10 - 21, 79, 80, 82, 83, 85 - 102,

 104 - 106, 108 - 115, 123, 124, 126, 127, 157, חלקי חלקות:

,107 ,103 ,84 ,81 ,78 ,77 ,73 ,63 ,39 - 36 ,28 ,24 - 22 ,9 ,7 ,6 

 116, 121, 122, 125, 128, 132, 133, 158 - 162. גוש: 14118, חלקות

 במלואן: 3 - 7, 14, 16, 21, 22, 35 - 46, חלקי חלקות: 1, 2, 8, 9,

 11 - 13, 15, 17 - 20, 26, 34, 47, 49, 63 - 65. גוש: 14213, חלקי

 חלקות: 4, 5, 7.

ב. ב. הגדרת ישו וק אוכלוסית הי ז  מטרת התכנית: א. חי

רים למוסדות ציבור ו  מגרשי מגורים ביישוב. ג. הגדרת אז

ור לתעסוקה נפרד. ד. הסדרת  במשולב עם תעסוקה, והגדרת אז

ם ושטחים ציבורים פתוחים. ה. הסדרת דרכים חי  שטחים פתו

נים. ו. לאחד ולחלק מחדש לפי דים השו עו י מו לי תאי ות שי י חנ  ו

ן והבניה. ו  פרק גי, סימון זי לחוק התכנ

יעוד קרקע. ב. קביעת י י ו נ  עיקרי הוראות התכנית: א. שי

ד קרקע. ג. קביעת הוראות בניה: עו י  התכליות המותרות לכל י

 ד. קביעת צפיפות. ה. קביעת מרווחי בניה. ו. קביעת גובה בניינים.

ית מערכת י ו ות לעיצוב אדריכלי. ט. התו ות בינוי. ח. הנחי  ז. הנחי

 דרכים, חניות ותשתיות. י. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל

 תשתיות, כגון: דרכים, ביוב, ניקוז, תקשורת, חשמל, גז, וכוי.

ת לביצוע. ו י ההתנ  יא. קביעת השלבים ו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 11/01/2008 ובילקוט הפרסומים 5777, התשס״ח, עמי 2012,

 בתאריך 20/02/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הו

ין ן רשאי לעי י י נ ון, ראש פינה 12100, וכל מעו  ולבניה הגליל העלי

ם פתוחים לקהל. רי  בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי חבל אשר

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/9ו52ו

 שם התכנית: הסדרת מעבר דרך ומסילה בהפרדת

 מפלסים, בוסתן הגליל

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות ג/4359, ג/15730. י לתכני ו נ  ג/15219, שי

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בוסתן הגליל. גושי

 וחלקות: גוש: 19964, חלקי חלקות: 1, 7, 9. גוש: 19965, חלקי

 חלקות: 32, 37. גוש: 19966, חלקי חלקות: 2, 15, 16, 54, 64, 66,

.88 ,87 ,79 - 71 ,68 

נים  מטרת התכנית: א. מתן פתרון תחבורתי במפלסים שו

ב בוסתן הגליל לבין מסילת ישו צעת בי  במפגש בין דרך מו

ה. ב. מתן פתרון נהרי - ה בקטע עכו נהרי פה-  הברזל בקו חי

 מרחב תכנון מקומי הגלבוע

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי ג/6580ו

 שם התכנית: קיבוץ בית השיטה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  הגלבוע מופקדת תכנית מפורטת מסי ג/16580, שי

ות תממ/2, תמא/35.  ג/9951, כפיפות לתכני

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית השיטה. גושי

 וחלקות: גוש: 23185, חלקה במלואה: 40, חלקי חלקות: 15, 27,

 42, 46. גוש: 23186, חלקות במלואן: 60, 64, 71, 73, 75, חלקי

 חלקות: 37, 44, 45, 49, 50, 69, 70. גוש: 23187, חלקה במלואה:

 18, חלקי חלקה: 20. גוש: 23188, חלקי חלקה: 8.

רים והקהילה בקיבוץ ור המגו  מטרת התכנית: א. חלוקת אז

 בית השיטה למגרשי מגורים ולמתחמי מגורים לפי הבניה

ימת בפועל. ב. הגדרת מגרשים חדשים למגורים בתוך  הקי

ו מבונה. ג. הגדרת נ ם אי ו רים בקיבוץ בשטח שכי  שטח המגו

ים. ד. הסדרת מערכת ים וקהילתי רי בו ם צי מושי  מגרשים לשי

 הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה. ה. הגדרת

 שטחי חניה בתחומי המגרשים, הדרכים ובמגרשי החניה.

ור . ח. ביטול אז צוב האדריכלי ת לבניה ולעי ו חי  ז. קביעת הנ

 מגורים קהילתי והעתקת יח״ד מגורים לשטח הקיבוץ.

רוח כפרי.  ט. הגדרת שטח לאזור אי

רים ור המגו ת התכנית: א. חלוקה של אז ראו  עיקרי הו

ים,  והקהילה בקיבוץ למגרשי מגורים חד ורב משפחתי

 ולמתחמים ללא חלוקה - קביעת גבולות חדשים למגורים

ימים, והגדרת מגרשי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ.  הקי

ת של מתחמי מגורים אשר די  ב. הכנת תשתית לחלוקה עתי

נם מחולקים בתכנית זו. ג. הגדרת שטח למבני ציבור, מוסדות  אי

ים פתוחים ושטחים פרטיים פתוחים. רי בו  הקיבוץ, שטחים צי

ב. ישו י מערך הדרכים והגדרת מקומות חניה בשטח הי ו נ  ד. שי

ם ולמגרשים י נ ת ומגבלות בניה למגרשים המבו ו י כו  ה. קביעת ז

ת היתרי א צ ו י ופיתוח כדי לאפשר ה נו ת לבי ו חי הנ ם, ו צעי  המו

ב צו עי ת לבניה ו ו חי  בניה לפי סעיף 145זי לחוק. ו. קביעת הנ

אמת את תכנית ג/11159 - צעת תו ית המו . ז. התכנ  אדריכלי

 בהפקדה. ח. התכנית תואמת את תכנית ג/13568 - בהפקדה.

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין או בכל פרט תכנו

די התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי ת בתוך 60 י  להגיש התנגדו

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית  לתכנון ולבניה מחו

א למשרדי צ מ ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

מית לתכנון ולבניה הגלבוע, עין חרוד (מאוחד), עדה המקו ו  הו

 טלי 04-6533237.

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלי  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם ת שעליהן הי בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5472 ילקוט הפרסו



 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית גין. גושים

 וחלקות: גוש: 21071, חלקה במלואה: 79, חלקי חלקות: 123,

.124 

י בניה מ־60% ל־100%. ז  מטרת התכנית: א. הגדלת אחו

י קרקע מ־30% ל־44%. ג. הגדלת מסי קומות  ב. הגדלת כיסו

פיע י בניין כפי שמו ו  מ־ 2 קומות ל־3 קומות. ד. הקטנת קו

י קרקע. ד ו ע י  בתשריט י

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 18/07/2008 ובילקוט הפרסומים 5836, התשס״ח, עמי 4211,

 בתאריך 31/07/2008.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הו

חא, ת-תרשי רנים 1, מעלו  ולבניה מעלה נפתלי, רחי האו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 04-9978030, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי גנ/6ו78ו

 שם התכנית: הגדלת שטחי בניה ושינוי קו בניין,

 מצפה אביב

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנ

ת לתכנון י ז עדה המחו ו  והבניה, התשכ״ה-1965, כי במשרדי הו

עדה המקומית לתכנון ולבניה ו ן ובמשרדי הו ז הצפו  ולבניה מחו

י לתכנית ו נ  משגב מופקדת תכנית מפורטת מסי גנ/17816, שי

 ג/במ/234.

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה אביב. גושי

 וחלקות: גוש: 19957, חלקה במלואה: 14, חלקי חלקה: 54.

י לקווי בניין. ו נ ות בניה. ב. שי י  מטרת התכנית: א. הגדלת זכו

ת התכנית: א. תוספת שטחים עיקריים של ראו  עיקרי הו

י בניין בהתאם לקונטור המבנה ו י של קו ו נ  90 מ״ר. ב. שי

ים.  הקי

ין בתכנית, בימים ובשעות ן רשאי לעי י י נ  כל מעו

ן בקרקע, י י נ ם פתוחים לקהל. כל מעו רי  שהמשרדים האמו

ו בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע  בבניין א

כאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי י התכנית, וכן כל הז ד  על י

דעה עד פרסומה של ההו ם ממו מי  להגיש התנגדות בתוך 60 י

ת י ז עדה המחו ו  המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הו

לית ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עי  לתכנון ולבניה מחו

מצא למשרדי ו ת י  17511, טלי 04-6508555. העתק ההתנגדו

עדה המקומית לתכנון ולבניה משגב, ד״נ משגב, טלי ו  הו

.04-9990102 

 בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל

י ו ו בלי ן אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו  ולא תידו

א מסתמכת ובהתאם י ת שעליהן ה בדו ר המאמת את העו  תצהי

ות לתכנית י ן והבניה (סדרי נוהל בהתנגדו ו  לתקנות התכנ

ות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ״ט-1989. י  סמכו

ישוב ת בי מו י נים במפגש בין דרכים קי  תחבורתי במפלסים שו

ה בקטע עכו נהרי פה-  בוסתן הגליל לבין מסילת הברזל בקו חי

ה בקטע עכו נהריה. נהרי פה-  נהריה, מסילת הברזל בקו חי

 ג. הסדרת דרך חקלאית מעל נחל יסף.

ד מבני ציבור לדרך, עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

ד משטח מגורים עו י י י ו נ  שצ״פ ומיתקנים הנדסיים. ב. שי

י ו נ ד אחר, לשטח לתפעול מסילה. ג. שי עו י ב כפרי או כל י ישו  בי

ב כפרי, מבני ציבור ישו ד משטח לקרקע חקלאית, מגורים בי עו י  י

יעד ד דרך לשצ״פ. ה. לי עו י י י ו נ ד אחר לדרך. ד. שי עו י  או כל י

ם נופי. קו ית להסדרת ניקוז, לטיפול ושי  שטחים בתחום התכנ

נים בתאריך ית פורסמה בעיתו דעה על הפקדת התכנ  הו

 28/12/2006 ובילקוט הפרסומים 5619, התשס״ז, עמי 1268,

 בתאריך 24/01/2007.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הו

 ולבניה מטה אשר, ד״נ גליל מערבי, טלי 04-9879621, וכל

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

א העמקים  מרחב תכנון מקומי מבו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/2ו68ו

 שם התכנית: שינוי תוואי דרך וקווי בניין, כפר כנא

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/8588. ו נ  גנ/16812, שי

ם  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא. גושי

 וחלקות: גוש: 17391, חלקי חלקות: 25, 26, 36.

זת קטע מדרך מסי 5א, כדי הז י ו ו נ  מטרת התכנית: שי

 לצמצם פגיעות במגרשים גובלים.

ד רצועה מדרך עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

ד רצועה מקבילה ממרכז עו י י י ו נ  מאושרת למגורים בי. ב. שי

ו נ ת הרוחב המאושר של הדרך שהי י י ו ו  אזרחי לדרך. ג. הת

י בניין למבנים ו י קו ו נ  8 מי על אורך כל הדרך באופן אחיד. ד. שי

 קיימים.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 27/01/2008 ובילקוט הפרסומים 5759, התשס״ח, עמי 1343,

 בתאריך 08/01/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הו

א העמקים, רחי ציפורן 5, נצרת עילית 17000,  ולבניה מבו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 04-6468585, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי גנ/ו690ו

 שם התכנית: הגדלת אחוזי בניה, כיסוי קרקע

 והקטנת קווי בניין, בית גיאן

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית ג/5446. ו נ  גנ/16901, שי

ל התשס״ט, 25.8.2009 5473 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 גוש: 40034, חלקי חלקה: 1. גוש: 40035, חלקות במלואן: 1, 4, 5,

 7, חלקי חלקות: 2, 3, 6. גוש: 40036, חלקות במלואן: 1, 2, 4, חלקי

ם בחלקיות: 40060 - 40066, 40069 - 40075.  חלקה: 3. גושי

ד השטח המסומן לשמורת טבע לפי עו י  מטרת התכנית: י

ם ואתרי י מי ת טבע, אתרים לאו רו ים, שמו  חוק גנים לאומי

ן והבניה התשכ״ה - ו  הנצחה התשנ״ח-1998, ולפי חוק התכנ

 1965, והסדרת ביקורי קהל בשמורת מסיב אילת, תוך פיתוח

די הקרקע כמפורט עו י ם בי י י ו נ די שי , על י נימלי  אקסטנסיבי מי

ור ר בניה פרברי, אז ו  להלן: משמורת נוף, שטחים פתוחים, אז

וחד, שטח לא לבניה, ובית עלמין מתוכנן - לשמורת  לתכנון מי

מח והדומם במצבם הטבעי,  טבע, תוך שמירה על החי הצו

ח והבניה. תו דות הפי ת והגבלות בתחום עבו ו י כו  וקביעת ז

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 08/12/2006 ובילקוט הפרסומים 5611, התשס״ז, עמי 1101,

 בתאריך 31/12/2006.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית לתכנון ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

 ולבניה אילת, רחי חטיבת הנגב 1, אילת, טלי 08-6367114,

עדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אילות, אילות, ו  ולמשרדי הו

ת ין בה בימים ובשעו ן רשאי לעי י י נ  טלי 08-6355819, וכל מעו

ם פתוחים לקהל. רי  שהמשרדים האמו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 5/03/5וו/ו0ו

 שם התכנית: בית משפחת מליץ באר שבע, שינוי

 זכויות והנחיות בניה

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות 47/115/03/5, 91/115/03/5. י לתכני ו נ  101/115/03/5, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב

ת לון. קואורדינטה מערב מזרח ¥573.230,  קיסריה 24, שכי נאו

 קואורדינטה דרום צפון 177.610^ גבולות התכנית: כמסומן

ם וחלקות: גוש: 38322, חלקה  בתשריט בקו כחול רצוף. גושי

 במלואה: 22, חלקי חלקה: 73.

י בניין בבית ו י קו ו נ שי  מטרת התכנית: תוספת שטח בניה, ו

 מגורים, רחי קיסריה 24, באר שבע.

ת בניה לשטחים ו י כו ת התכנית: א. קביעת ז ראו  עיקרי הו

ת ומגבלות בניה. ו חי ים ולשטחי שירות. ב. קביעת הנ  עיקרי

 ג. הגדלת תכסית קרקע. ד. קביעת קו בניין בעבור מצללה.

צאת היתר בניה.  ה. קביעת תנאים להו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 02/04/2009 ובילקוט הפרסומים 5950, התשס״ט, עמי 3716,

 בתאריך 12/05/2009.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

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

ן ו ים עמק הירדן והגליל העלי מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי ג/6849ו

 שם התכנית: מאגר חוקוק - מאגר בראש תעלת הירדן

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ר לפי תמא/35. שו  ג/16849, אי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כחל. מאגר חוקוק

ם וחלקות: גוש: 13594, חלקי חלקות:  וקידוח כחל. גושי

 6 - 10. גוש: 13596 חלקי חלקות: 1, 4 - 6.

 מטרת התכנית: הכשרת חטיבת קרקע בעבור הקמת מאגר

 מים, מיתקנים לתפעול קידוח מים, וכן תחנת שאיבה וכל שאר

ם לתפעולה ותפקודה של המערכת. צי  מיתקני העזר הנחו

ד הקרקע מקרקע עו י י י ו נ ת התכנית: א. שי ראו  עיקרי הו

ים ודרך מוצעת. עדת למיתקנים הנדסי ו  חקלאית לקרקע המי

עד למיתקנים ו ם בשטח המי ם המותרי שי מו  ב. קביעת השי

עד למיתקנים ו ת בניה בשטח המי ראו  הנדסיים. ג. קביעת הו

ת לפיתוח סביבתי ו חי ת ומתן הנ ראו ים. ד. קביעת הו  הנדסי

 נופי.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 07/11/2008 ובילקוט הפרסומים 5879, התשס״ט, עמי 1039,

 בתאריך 09/12/2008.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז הצפון, דרך קרית הממשלה, נצרת עילית  לתכנון ולבניה מחו

עדה המקומית ו  17511, טלי 04-6508555, וכן במשרדי הו

עדה ו  לתכנון ולבניה עמק הירדן, טלי 04-6757636, ובמשרדי הו

ן, ראש פינה 12100, וכל ו מית לתכנון ולבניה הגליל העלי  המקו

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 יוסף ברון

ית ז עדה המחו ו ושב ראש הו  י

ן ז הצפו  לתכנון ולבניה מחו

 מחוז הדרום
לות ם אילת וחבל אי י מי  מרחבי תכנון מקו

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

 מסי 224/02/2

 שם התכנית: שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה ו,

 אילת

 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מסי 224/02/2,

י לתכניות 5/111/03/2, 101/02/2, 11/101/02/2. ו נ  שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

נית  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת. צפו

 מערבית לעיר אילת. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו

ם וחלקות: גוש: 39116, חלקי חלקה: 1. גוש:  כחול רצוף. גושי

 39117, חלקי חלקה: 2. גוש: 39118, חלקי חלקות: 1, 2. גוש: 40021,

 חלקי חלקה: 1. גוש: 40022, חלקה במלואה: 3, חלקי חלקה: 2.

 גוש: 40024, חלקי חלקות: 3, 4, 7. גוש: 40031, חלקי חלקה: 1.

 גוש: 40032, חלקי חלקה: 1. גוש: 40033, חלקי חלקה: 1.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5474 ילקוט הפרסו



י בניין בתא ו י בקו ו נ שי  מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה ו

ם לאזור מגורים עדי ו  שטחים (מגרשים) מסי 162 ו־176 המי

 בשכונת רמות.

ת התכנית: לתא שטח (מגרש) מסי 162 ברחי ראו  עיקרי הו

 שלמה בן יוסף 15: א. הגדלת היקפי בניה מרביים מ־15+91%

ות מ־60% ל־73%,  מ״ר לחניה ל־112%, מתוכם למטרות עיקרי

י בקו ו נ רות מ־31% + 15 מ״ר, לחניה ל־39%. ב. שי  למטרות שי

י בניין למחסן. לתא שטח ו קו ת בניה ו ו י כו  בניין קדמי: ג. קביעת ז

הו חכים 17: א. הגדלת היקפי בניה  (מגרש) מסי 176 ברחי אלי

ות מ־45%  מרביים מ־79% ל־110%, מתוכם: למטרות עיקרי

י בקו בניין ו נ רות מ־34% ל־45%. ב. שי  ל־65%, למטרות שי

י בניין למחסן. ו קו ת בניה ו ו י כו  קדמי. ג. קביעת ז

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 12/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5939, התשס״ט, עמי 3296,

 בתאריך 06/04/2009.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

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

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 5/03/5ו6/2

 שם התכנית: מגרש 225, רחוב מאיר תלמי 5, באר שבע

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות 5/במ/185, 5/מק/2093. י לתכני ו נ  6/215/03/5, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

 היתרים או הרשאות.

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב מאיר

 תלמי 5. המגרש נמצא בשכונת רמות די, ברחי מאיר תלמי.

 קואורדינטה 181.900^ קואורדינטה ¥574.960. גבולות התכנית:

 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גושים בחלקיות:

 38391. מגרש: 225 בהתאם לתכנית 5/מק/2093.

עד ו  מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה במגרש מסי 225 המי

נת רמות די. ר 5, שכו  לאזור מגורים 3א ברחי תלמי מאי

ת התכנית: 1. תוספת בניה בקומת הקרקע, ראו  עיקרי הו

ת הבניה למטרה עיקרית ו י כו  וקומה אי (90 מ״ר), תוך הגדלת ז

 מ־250 מ״ר ל־340 מ״ר. 2. הגדלת תכסית מרבית מ־237 מ״ר

, וקביעת קו בניין י נקודתי בקו בניין אחורי ו נ  ל־264 מ״ר. 3. שי

 צדדי 0.00 בעבור מצללה בהמשך לקו בניין 0.00 של החניה.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 11/12/2008 ובילקוט הפרסומים 5897, התשס״ט, עמי 1639,

 בתאריך 08/01/2009.

ת י ז עדה המחו ו רה נמצאת במשרדי הו ית האמו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

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

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

5475 

רים ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 9/03/5וו/60

 שם התכנית: מגרש 40, שכונה וי, באר שבע

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית 36/119/03/5/א. ו נ  60/119/03/5, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שטח

שי 36. קואורדינטה ית נמצא בשכונה וי, רחי אבי  התכנ

 178.940^ קואורדינטה ¥574.415; גבולות התכנית: כמסומן

ם וחלקות: גוש: 38100, חלקה  בתשריט בקו כחול רצוף. גושי

 במלואה: 150, חלקי חלקה: 174. מגרש: 40 בהתאם לתכנית

 36/119/03/5/א

 מטרת התכנית: הגדלת שטח בניה למגרש מסי 40 ברחוב

נה וי, באר שבע.  אבישי 36, שכו

ת התכנית: א. הגדלת היקפי בניה למטרות ראו  עיקרי הו

עד לאזור מגורים אי, מ־45% ו ות במגרש מסי 40, המי  עיקרי

ת בניה למטרות שירות. ג. קביעת ו י כו  ל־72%. ב. קביעת ז

י בניין. ה. הגדלת גובה ו י בקו ו נ ת לעיצוב אדריכלי. ד. שי ראו  הו

 מבנה.

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 06/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5932, התשס״ט, עמי 3003,

 בתאריך 19/03/2009.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

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

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 62/03/5ו/22

 שם התכנית: מגרשים 62ו ו־76ו, שכונת רמות

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

ות 5/במ/1/34, 13/162/03/5. י לתכני ו נ  22/162/03/5, שי

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. רחוב

 רמות. המגרשים נמצאים בשכונת רמות בי. הרחובות שלמה בן

הו חכים 17. קואורדינטה 182.180^ קואורדינטה  יוסף 15, אלי

 ¥575.580. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

ם וחלקות: גושים בחלקיות: 38344, 38346.  גושי

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, ה׳ באלו מי  ילקוט הפרסו



 בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

 בבית המשפט המחוזי בירושלים

 תיק אזרחי 6154/09-6152/09

6159/09-6156/09 

6169/09-6161/09 
4223/07 

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

ן השקעות ו ר - ו  ובעניין פירוק החברות סגרון ניסים בע״מ, י

ום השקעות בע״מ, חפציבה פרדס חנה בע״מ, ז  בע״מ, י.מ.נ.א. י

ן עילית בע״מ,  משגב איתן הנדסה ובניין בע״מ, נופי מודיעי

 חפציבה (תמרבו) הולדינגז בע״מ, חפציבה חופים בע״מ, חפציבה

 נ.ת. בע״מ, חפציבה מ.א בע״מ, חפציבה גרין טווארס בע״מ,

נה חפציבה בע״מ, א.ב. -  ד.ש.ח.מ 2 בע״מ, גדות הירקון בע״מ, בו

 עומר נדל״ן בע״מ וחפציבה סייד ביי סייד בע״מ, חפציבה שיכון

 ופיתוח בע״מ, חפציבה בניה פיתוח והשקעות בע״מ, חפציבה

 הנדסה ובנין (2006) בע״מ, חפציבה חבי לבנין עבודות ופתוח

 בע״מ וחפציבה דיור ואחזקות בע״מ, בקשות הפירוק סומנו כתיקי

 הפש״ר לעיל בהתאמה.

 והמבקש: הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן זמני בהקפאת

 ההליכים של קבוצת החברות חפציבה אצל כונס הנכסים הרשמי,

פו 216, ירושלים.  רחי י

גשו בקשות לבית ום 25.5.2009 הו  נמסרת בזה הודעה, כי בי

י בירושלים לפרק את החברות הנזכרות לעיל, ז  המשפט המחו

ושב בדין שמעו לפני בית המשפט הי י  וכי בקשות פירוק אלה י

ום 8.9.2009, בשעה 9.30.  בי

צה לתמוך ת הרו רו  כל נושה או משתתף של החברות האמו

ין הבקשות או להתנגד לכך, רשאי להופיע  במתן צו בעני

ן שלו, לאחר ו באמצעות עורך הדי  בשעת הבירור, אם בעצמו א

ו זה. נ דעה על רצו  שימסור למבקש הו

ו לשלחה בדואר, באופן ש למסור למבקש, א דעה י  את ההו

ום אוחר משעה 12.00 בי ו לפי המען הנ״ל לא י די  שתגיע לי

.1.9.2009 

 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת

 תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

״ד  ציפי סלמון-דרמר, עו

 באת כוח המבקש

 הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

 צווי פירוק, מינוי מפרקים והודעות לנושים

ת ו פי תו ת השי דו ו  בתוקף סמכותי לפי סעיף 46, לפקודת האג

ת האלה: דו ו ה בזה על פירוק האג ו ו  אני מצ

 (1) פרדס - אגודה קואופרטיבית של פרדסנים (נוסדה בשנת

 תר״ס) בע״מ, מסי אגודה 57-000018-2.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

ת אני ממנה למפרק את עו״ד רנן עמית, מרחי ו י פ תו  השי

 השבעה 6, בית שמש 99024.

 (2) פרדס סינדיקט של מגדלי הדר בישראל אגו״ש בע״מ, מסי

 אגודה 57-000381-4.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

 מסי 3/220/03/5

 שם התכנית: מגורים במגרש 373, שכונת נווה זאב,

 פלח 7

ן ו  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנ

ר תכנית מפורטת מסי  והבניה, התשכ״ה-1965, בדבר אישו

י לתכנית 5/במ/198, כפיפות לתכנית 5/ ו נ  3/220/03/5, שי

 מק/2404.

ד וחלוקה. חו ד וחלוקה: ללא אי חו  אי

א צי  היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להו

ו הרשאות. ם א  היתרי

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שטח

ה זאב, פלח 7, רחי חוחית 63, ו ו ית נמצא בשכונת נ  התכנ

 באר שבע. קואורדינטה 177.375^ קואורדינטה ¥570.810.

ם וחלקות:  גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושי

 גוש: 38266, חלקה במלואה: 109, חלקי חלקה: 155.

ם במגרש מגורים מסי 373 ברחוב י י ו נ  מטרת התכנית: שי

וה זאב, פלח 7. ו נת נ ת 63, שכו חי  חו

ת התכנית: א. הגדלת היקפי בניה למטרות ראו  עיקרי הו

עד לאזור מגורים אי (בנה ביתך) ו ות במגרש מסי 373 המי  עיקרי

 מ־ 200 מייר ל־240 מייר. ב. הגדלת תכסית מרבית מ־ 185 מ״ר

י בניין לבריכה. ו  ל־220 מייר. ג. קביעת קו

נים בתאריך דעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתו  הו

 06/03/2009 ובילקוט הפרסומים 5932, התשס״ט, עמי 3005,

 בתאריך 19/03/2009.

ת י ז עדה המחו ו ית האמורה נמצאת במשרדי הו  התכנ

ז הדרום, רחי התקוה 4, באר שבע 84100,  לתכנון ולבניה מחו

מית לתכנון ולבניה עדה המקו ו  טלי 08-6263791, וכן במשרדי הו

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

ם רי ין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמו ן רשאי לעי י י נ  מעו

 פתוחים לקהל.

 אבי הלר

ית ז עדה המחו ו ושב ראש הו  י

ז הדרום  לתכנון ולבניה מחו

 הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות
 ה״מ 15/09

תו של פאול פיק,  בעניין: הצהרת מו

 הודעה

ת ו ת מו  ניתנת בזה הודעה, לפי תקנה 3 לתקנות הצהרו

ז התשס״ט ום כ״ז בתמו ״ג-1952, כי בי  (סדרי הדין), התשי

שו רנטה וורסקה ופבלה אפשטיהדו י ולי 2009), הג  (19 בי

ועדת ערר שהוקמה על  מאוסטרבה-פורובה, ציכיה, בקשה לו

ורשים אה (השבה לי  פי סעיף 27 לחוק נכסים של נספי השו

-2006 (להלן - ו וע והנצחה), התשס״  והקדשה למטרות סי

אה לפי ו של פאול פיק נספה השו ת ו י ר על ה  החוק), להצהי

 סעיף 30 לחוק.

 קרן אורבך-ברנע, עו״ד

 מרכזת ועדת ערר
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ות ומאותה שעה חדלה האגודה פי  מספר האגודות השיתו

 מלשמש כגוף מאוגד.

 י״ד באב התשס״ט (4 באוגוסט 2009)

 אורי זליגמן

ות פי תו ת השי דו ו  רשם האג

 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין

 בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

 ד.א.א שווק מוצרים בע״מ

 (ח״פ 51-300096-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 12.10.2008 לאחר שמנהלי  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

כולת פירעון, ולאחר ר י ום 29.1.2009 תצהי שו בי י  החברה הג

דעה מוקדמת של 21 תרו על זכותם לקבל הו י  שכל החברים ו

ן ולמנות ם מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו מי  י

 את אמנון דבקרוף, ת״ז 02970028, ממשרד עו״ד אשרת חורי, רחי

ם 12, תל אביב, למפרק החברה. צי ד חרו  י

 אמנון דבקרוף, מפרק

 אפ.טי. טכנולוגיה ביסוס בע״מ

 (ח״פ 51-156273-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 28.7.2009 התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ו ה לב, משדי בן גורי ן ולמנות את ישעי  לפרק את החברה מרצו

 95, תל אביב, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ישעיה לב, מפרק

 רובוטרום נכסים (993ו) בע״מ

 (ח״פ 51-183080-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 28.7.2009 התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ו ה לב, משדי בן גורי ן ולמנות את ישעי  לפרק את החברה מרצו

 95, תל אביב, למפרק החברה.
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דות ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

ת אני ממנה למפרק את עו״ד רנן עמית, מרחי ו י פ תו  השי

 השבעה 6, בית שמש 99024.

ת חקלאית בע״מ, מסי פי תו ידמן - אגודה שי  (3) רפת שני

 אגודה 57-003943-8.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

ת אני ממנה למפרק את עו״ד איל קרמר, ממשרד ו י פ תו  השי

 בועז נאור ושותי, רחי הרברט סמואל 44, חדרה 38362.

ת לאספקת מים בכפר קסרה פי תו ע - אגודה שי י  (4) אל־אפי

 בע״מ, מסי אגודה 57-004409-9.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

ת אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם, מרחי ו י פ תו  השי

ם 93465. רושלי ם 35, י י  מקור חי

ישבות חקלאית בע״מ, ת להתי פי תו  (5) בני נצרים - אגודה שי

 מסי אגודה 57-004804-1.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

גוד ״ד דוד אלבז, אי ת אני ממנה למפרק את עו ו י פ תו  השי

רושלים 93465. ם 35, י י , רחי מקור חי פי  שיתו

 (6) חלוצית 4 - מושב שיתופי בע״מ, מסי אגודה 57-004832-2.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

גוד ״ד דוד אלבז, אי ת אני ממנה למפרק את עו ו י פ תו  השי

רושלים 93465. ם 35, י י , רחי מקור חי פי  שיתו

ת חקלאית בע״מ, מסי פי תו  (7) כיפלי יטבתה - אגודה שי

 אגודה 57-004839-7.

ת דו ו  אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האג

ת אני ממנה למפרק את רו״ח אמיר כהן, ממשרד ו י פ תו  השי

פו י ב- י 19, תל־אבי צ נ י נרדו דה ו  רו״ח מקלר, רחי לאו
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ת (פירוק), ו י פ תו ת השי דו ו  בהתאם להוראות תקנות האג

 התשמ״ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את

דעה ם פרסום הו ו ם מי מי ם י שי  תביעתו בכתב למפרק בתוך שי

ו הנ״ל.  זו לפי מענ

 בהתאם לסעיפים 46(2) ו־51 לפקודה, רשאי חבר אגודה

ו לפני שר ו צד שנפגע ממתן צו זה לערער עלי ת א פי תו  שי

עד פרסומו ם ממו י דשי ה המסחר והתעסוקה בתוך חו  התעשי

 ברשומות.

ני 2009) ו וון התשס״ט (14 בי  כ״ב בסי

 אורי זליגמן

ת ו פי תו ת השי דו ו  רשם האג

 הודעות על ביטול רישום אגודות שיתופיות

ל וביום 26.2.2009 ניתן צו לפירוק האגודה קופת תגמולין  1. הואי

 יניב בהתישבות הדתית אגודה שיתופית בע״מ, מסי אגודה

ו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5936, צ  57-001459-7, ו

 התשס״ט, עמי 3155, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם ביום

 10.6.2009, נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר

דה מלשמש ות ומאותה שעה חדלה האגו פי  האגודות השיתו

 כגוף מאוגד.

ום 9.6.2005 ניתן צו לפירוק האגודה בית ספר בי ל ו אי  2. הו

פית חקלאית בע״מ, מסי תו  משותף חוף הכרמל אגודה שי

ו זה פורסם בילקוט הפרסומים צ  אגודה 57-002183-2, ו

 5421, התשס״ה, עמי 3659, והואיל והפירוק הנ״ל הושלם

 ביום 4.8.2009, נמסרת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 די.אל.סי ידע טכנולוגי בע״מ

 (ח״פ 51-27744-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 28.7.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רו״ח אביטל זך, ת״ז  לפרק את החברה מרצו

, למפרקת החברה. נו  069405801, מרחי מנחם בגין 24, קרית או

 אביטל זך, רו״ח, מפרקת

 חדרה התפלה בע״מ

 (ח״פ 51-384065-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 9.8.2009, לאחר שכל ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ם מי דעה מפוקדמת של 21 י תרו על זכותם לקבל הו י  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ה, רמת ור התעשי , ת״ז 003836665, מרחי הגביש 4, אז  עמי יסודי

 פולג, נתניה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 עמי יסודי, מפרק

 ד.א.א שווק מוצרים בע״מ

 (ח״פ 51-300096-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 12.10.2009, בשעה 17.00, אצל עו״ד חורי,  הנ״ל תתכנס בי

ם 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, צי ד חרו  רחי י

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה.  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 אמנום דבקרוף, מפרק

 ש.כ.ם - שרות כללי משלים בע״מ

 (ח״פ 51-256294-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 10.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

נתן ברודר, מרחי ו ״ד י ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ם 19, ביתר 90500, טלי 02-5808572, למפרק החברה. י ל התשס״ט, 25.8.2009 כף החי ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ישעיה לב, מפרק

 מולבר בע״מ

 (ח״פ 51-243397-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 6.8.2009 התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן, מרחי י ינשטי י ן ולמנות את ברוך ו  לפרק את החברה מרצו

ה אביבים, תל אביב, למפרק החברה. ו ו  אושה 5, נ

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

״ד  שי הראל, עו

 בא כוח החברה

 ורהש (988ו) בע״מ

 (ח״פ 51-131105-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 3.8.2009 התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד ניר אלעזר, ת״ז ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 28400224, מרחי הגלבוע 3, ת״ד 208, נתב״ג, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ניר אלעזר, עו״ד, מפרק

 שינוס בע״מ

 (ח״פ 51-062663-3)

 (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

ום 4.8.2009, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

רי לזר, ת״ז ן ולמנות את רו״ח או  החלטה לפרק את החברה מרצו

 025478041, מרחי יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

 אורי לזר, רו״ח, מפרק
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אשר דובב, עו״ד, מפרק

 אס.אי.אר תעשיות וייזום בע״מ

 (ח״פ 51-250211-3)

 (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 2.8.2009, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני שטדלר, מרחי השומר 31,

 אביחיל 42910, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 רוני שטדלר, מפרק

 גיבשטיין החזקות פיננסיות (998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-264200-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 5.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אלי בורוכוב, ממגדל  לפרק את החברה מרצו

 עתידים, קרית עתידים, ת״ד 58100, תל אביב 61580, למפרק

 החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלי בורוכוב, עו״ד, מפרק

 החברה להגנת החי בישראל בע״מ

 (ח״פ 51-225168-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 9.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ים, מרחי ן ולמנות את רו״ח ישראל חי  לפרק את החברה מרצו

 5479 אהליאב 6, רמת גן, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יונתן ברודר, עו״ד, מפרק

 י. לקסמן בע״מ

 (ח״פ 51-212517-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 4.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

״ד שרון טל, מרחי הרב ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

ן לציון, למפרק החברה.  נריה 6, ראשו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 שרון טל, עו״ד, מפרק

 זום אינפורמיישן (ישראל) בע״מ

 (ח״פ 51-364806-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

 החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 28.7.2009, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את תרזה סאני, מרחי התדהר 17, רעננה,

 למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 תרזה סאני, מפרקת

 ליפמן מערכות מתקדמות (93) בע״מ

 (ח״פ 51-180809-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 10.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד אשר דובב, מרחי  לפרק את החברה מרצו

יצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.  ו

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 בת שבע פרץ, מפרקת

 גליום טק בע״מ

 (ח״פ 51-246307-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 9.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את יצחק קריזה, ת״ז 53583746,  לפרק את החברה מרצו

 מרחי שכון אשר 20, רעננה, ואת רמי סגל, ת״ז 3335650, מרחי

 דליה 3, כפר סבא, למפרקי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקים הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יצחק קריזה רמי סגל

 מ פ ר ק י ם

 אלון ינאי אחזקות אלון בע״מ

 (ח״פ 51-329788-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 9.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

, ת״ז 055910822, נאי ן ולמנות את אלון י  לפרק את החברה מרצו

זה 231, רעננה, למפרק החברה.  מרחי אחו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אלון ינאי, מפרק

 קפרולב חברה בע״מ

 (ח״פ 51-203029-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 12.8.2007, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ישראל חיים, רו״ח, מפרק

 ש.ר.י.ר. בת־העמק בע״מ

 (ח״פ 51-245845-6)

 (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 2.8.2009, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני שטדלר, מרחי השומר 31,

 אביחיל 42910, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 רוני שטדלר, מפרק

 פז גדולים חקלאיים בע״מ

 (ח״פ 51-261467-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 6.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד גל בן יהוד, מרחי  לפרק את החברה מרצו

 השלום 12/ב, הוד השרון 45204, טלי 050-3000579, פקסי 072-2320846,

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גל בן־יהוד, עו״ד, מפרק

 בת שבע עיצובים בע״מ

 (ח״פ 51-385777-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

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

ום 9.8.2009, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את בת שבע פרץ,  החלטה לפרק את החברה מרצו

 5480 ת״ז 023009590, מרחי מרק שאגל 9, תל אביב, למפרקת החברה.



ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 נתן יזרלביץי, מפרק

 אינטרמצו ריהוטים בע״מ

 (ח״פ 51-193886-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

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

ום 5.8.2009, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

, ת״ז ובל שחורי ן ולמנות את י  החלטה לפרק את החברה מרצו

 005302302, מרחי מכבי 68, רעננה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יובל שחורי, מפרק

 נכסי גורי גיני ועילית אגסי בע״מ

 (ח״פ 51-313924-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 9.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את גורי אגסי, ת״ז 056759830,  לפרק את החברה מרצו

 מרחי חדרה 26/15, פתח תקוה, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גורי אגסי, מפרק

 פולונזה שיווק ומסעדות בע״מ

 (ח״פ 51-335438-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 12.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד, רו״ח, ליאור פיק,  לפרק את החברה מרצו

 משדרות רוטשילד 19, תל אביב, למפרק החברה.

, מרחי ר מישל אזולאי ן ולמנות את מאי  לפרק את החברה מרצו

ר דרורי 3, חולון, למפרק החברה.  אמי

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 פבל לוין, מפרק

 כייף קפה השקעות ואחזקות בע״מ

 (ח״פ 51-398169-6)

 (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 6.8.2009, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את מנחם דורי, מרחי אהרונסון 10, חיפה,

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו
 מנחם דורי, מפרק

 קליפוקס בע״מ

 (ח״פ 51-373134-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 10.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

א ויצלבסקי, מרחי ״ד גי ן ולמנות את עו  לפרק את החברה מרצו

 התע״ש 20, כפר סבא, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גיא ויצלבסקי, עו״ד, מפרק

 אם.סי.אר.אם (איי.אל.) בע״מ

 (ח״פ 51-282730-4)

 (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

ום 27.7.2009, התקבלה ן של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי י י  המנ

ן ולמנות את נתן יזרלביץי,  החלטה לפרק את החברה מרצו

ן 11, ת״ד 840, בני ברק, למפרק ו  ת״ז 054240353, מרחי בן גורי

 החברה.

ל התשס״ט, 25.8.2009 5481 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהלי כהנוב, עו״ד, מפרק

 ניצת הדובדבן אורגני (ירושלים) (2000) המרכז בע״מ

 (ח״פ 51-300345-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.7.2009, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהלי כהנוב, מסי רישיון

 6490, מרחי המלך גיורגי 16, ירושלים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהלי כהנוב, עו״ד, מפרק

 ניצת הדובדבן - אריזות (998ו) בע״מ

 (ח״פ 51-257541-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 26.7.2009, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהלי כהנוב, מסי רישיון

 6490, מרחי המלך גיורגי 16, ירושלים, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 יהלי כהנוב, עו״ד, מפרק

 אדיוקוציינג בע״מ

 (ח״פ 51-296580-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 11.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את טל רונן, ת״ז 053436846,  לפרק את החברה מרצו

 למפרק החברה.

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ליאור פיק, עו״ד, רו״ח, מפרק

 פנורמה בחוף תל־אביב - מסעדות וסחר בע״מ

 (ח״פ 51-288693-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 12.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את עו״ד, רו״ח, ליאור פיק,  לפרק את החברה מרצו

ת רוטשילד 19, תל אביב, למפרק החברה.  משדרו

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 ליאור פיק, עו״ד, רו״ח, מפרק

 אבן תרשיש בניה ופיתוח בע״מ

 (ח״פ 51-285306-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום ראשון, י״ט מנחם-אב,  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן  התשס״ט 9.8.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 ולמנות את עו״ד גד כוכבי, מרחי הבנים 118, ת״ד 2328, אבן

דה 40500, למפרק החברה. הו  י

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 גד כוכבי, עו״ד, מפרק

 ניצת הדובדבן (995ו) בע״מ

 (ח״פ 51-211604-7)

 (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 26.7.2009, התקבלה החלטה לפרק

 את החברה מרצון ולמנות את עו״ד יהלי כהנוב, מסי רישיון 6490,

 5482 מרחי המלך גיורגי 16, ירושלים, למפרק החברה.



ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען החברה, רחי פרופסור שור 29, תל אביב.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 טל רונן, מפרק

 קוציינג - אמון לעיצוב ארגונים מובילים בע״מ

 (ח״פ 51-135365-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 11.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את טל רונן, ת״ז 053436846,  לפרק את החברה מרצו

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען החברה, רחי פרופסור שור 29, תל אביב.  הו

ו כאמור בתוך תי עו ו אדם אחר שלא יגיש את תבי  נושה א

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 טל רונן, מפרק

 ווייטפוינט קומיוניקשיין הולדינגס בע״מ

 (ח״פ 51-359330-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ום 13.8.2009, כל בעלי  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי בי

ן ת של החברה קיבלו החלטה לפרק את החברה מרצו ו י  המנ

ל קוברינסקי למפרק החברה.  ולמנות את שאו

ושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לכתובת: מרכז  נ

ן העגול, אצל גרוס, קלינהנדלר, י  עזריאלי 1, תל אביב, הבני

, גרינברג ושותי, לידי עו״ד אסף נחום, בתוך 21 י  חודק, הלו

ן סכום החוב ו דעה זו בתביעת חוב בצי עד פרסום הו ם ממו מי  י

 וביסוסו.

 שאול קוברינסקי, מפרק

 בירה רמת הגולן בע״מ

 (ח״פ 51-277392-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דעה בהתאם לסעיף 331(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

חדת של ו  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, בהמשך להחלטה מי

ם 14.12.2006, כי בתאריך 14.12.2006 ו ת בחברה מי ו י  בעלי המנ

ן ולנר, ת״ז 7501992, ממושב אניעם שברמת הגולן, נה שמשו  מו

 למפרק החברה.

 שמשון ולנר, מפרק
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ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען החברה, רחי פרופסור שור 29, תל אביב.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 טל רונן, מפרק

 הנרי רוגל תעשיות מזון בע״מ

 (ח״פ 51-249840-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 7.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן רוגל, ת״ז 067981936, ן ולמנות את אהרו  לפרק את החברה מרצו

 מרחי זאב גלר 3, כפר סבא, למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרק הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 אהרון רוגל, מפרק

 גלובל טרנספורמיישן גרופ בע״מ

 (ח״פ 51-292221-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 11.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את טל רונן, ת״ז 053436846,  לפרק את החברה מרצו

 למפרק החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

, רחי ר-פישמן ״ד צו דעה זו, למען ב״כ החברה, משרד עו  הו

 מנחם בגין 7, רמת גן.

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 טל רונן, מפרק

 נטקאוצי - שירותי אימון, ניהול וייעוץ בע״מ

 (ח״פ 51-253766-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 11.8.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את טל רונן, ת״ז 053436846,  לפרק את החברה מרצו

ל התשס״ט, 25.8.2009 למפרק החברה. ם 5990, ה׳ באלו מי  ילקוט הפרסו



 זרם אחר בע״מ

 (ח״פ 51-285625-3)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 6.7.2009, לאחר שכל החברים  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מראש, מי דעה מוקדמת של 21 י תרו על זכותם לקבל הו י  ו

 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון.

״ד  נעה ברזלי, עו

 באת כוח החברה

 קופת התגמולים של עובדי אוצר החייל בע״מ

 (ח״פ 52-002754-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים וכינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות  ניתנת בזה הו

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ולפיה בתאריך 3.8.2009, קיבלה

 החברה החלטה לפירוק מרצון לאחר הצהרת כושר פירעון,

״ד בני הראל ורו״ח עופרה פדן למפרקי החברה, וכן י עו ו נ מי  ו

דעה לפי סעיף 338 לפקודה, על אסיפה כללית סופית של  הו

ום 23.11.2009, בשעה 9.00, במשרדם ים בי  החברה אשר תתקי

 של המפרקים, רחי מנחם בגין 11, רמת גן.

ון בדוח הסופי של הפירוק, מה של האסיפה די ו  על סדר י

צד התנהל די המפרק ואשר יראה כי צג לפני האסיפה על י ו  שי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקים הנ״ל.  הו

״ד עופרה פדן, רו״ח  בני הראל, עו

 מ פ ר ק י ם

 המרכז למורשת הגבורה היהודית

 (ע״ר 58-011929-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

ת, תו דעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמו  נמסרת בזה הו

תה הנ״ל,  התש״ם-1980, כי באסיפה הכללית של העמו

ום 30.7.2009, התקבלה החלטה לפרק את העמותה  שהתכנסה בי

גל- ו ים, ממשרד עו״ד ר זנבו ן ולמנות את עו״ד מיכל רו  מרצו

ן 3, רמת גן, למפרקת העמותה. ו ם, מרחי חילז י בו נ ז ו ר -  בן עמי

תה הנ״ל יגיש את ת נגד העמו עו ש לו תבי  כל נושה שי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

 מיכל רוזנבוים, עו״ד, מפרקת

 אבי שיוביץ (אחזקות) בע״מ

 (ח״פ 51-284721-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 10.8.2009, לאחר שכל  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מי דעה מוקדמת של 21 י תרו על זכותם לקבל הו י  החברים ו

ן ולמנות את  מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

ץ, ת״ז 056479082, מרחי אדוארד ברנשטיין 26, בי ו  אברהם שי

 תל אביב, למפרק החברה.

 אברהם שיוביץ, מפרק

 מרינה טבע יצור ושווק בע״מ

 (ח״פ 51-205532-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 9.8.2009, לאחר שכל החברים  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מראש, מי דעה מוקדמת של 21 י תרו על זכותם לקבל הו י  ו

ן ולמנות את רחמים  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 בן שושן, ת״ז 55298053, ממושב חוסן, למפרק החברה.

 רחמים בן שושן, מפרק

 מרינה ב.ש. גדול ושווק בע״מ

 (ח״פ 51-159787-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 8.9.2009, לאחר שכל החברים  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ם מראש, מי דעה מוקדמת של 21 י תרו על זכותם לקבל הו י  ו

ן ולמנות את רחמים  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצו

 בן שושן, ת״ז 55298053, ממושב חוסן, למפרק החברה.

 רחמים בן שושן, מפרק

 טי.בי. מובייל בע״מ

 (ח״פ 51-385232-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

ום 21.6.2009, התקבלה החלטה  של החברה הנ״ל, שהתכנסה בי

ן ולמנות את רון סלפטר, ת״ז 57056053,  לפרק את החברה מרצו

 למפרק החברה.
 רון סלפטר, מפרק

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5484 ילקוט הפרסו



ן, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, זאו  מגדל המו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 עפר בן יהודה, עו״ד, מפרק

 לונבראון אריה וחני שיווק בע״מ

 (ח״פ 51-201563-7)

 (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

ום 29.9.2009, בשעה 11.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי הנרקיס 12, פרדסיה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה.  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 אריה רום, מפרק

 ליידי לוט בע״מ

 (ח״פ 51-217133-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

 תתכנס ביום 29.9.2009, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רחי האילן

ני אור עקיבא, לשם הגשת דוח סופי של  10, אזור תעשיה צפו

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,

 וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

 עודד לוטן, מפרק

 אופיר לייזר בע״מ

 (ח״פ 51-339490-8)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 29.9.2009, בשעה 15.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

נל 17, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, ו  רחי אינטרנצי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה.  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 רותי הלפרין אוחנה, מפרקת

 א.י החברה הבלקנית להשקעות וסחר בע״מ

 (ח״פ 6-357116-51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

ות  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המני

 של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.9.2009, בשעה 16.00, ברחי שמואל

 הנגיד 25, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

 כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט

ירות של החברה. י  כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 יורם שני, מפרק

 איירטאג מערכות 2005 בע״מ

 (ח״פ 51-373890-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

 ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

ן י י  [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנ

 של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 5.8.2009, התקבלה החלטה

 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד דגנית בלדר, מרחי שנקר

 11, הרצליה, למפרקת החברה.

ת נגד החברה הנ״ל יגיש את עו  כל נושה שיש לו תבי

ם פרסום ו ם מי מי , בתוך 21 י ו תי כחו , בצירוף הו ו תי עו  תבי

דעה זו, למען המפרקת הנ״ל.  הו

ו כאמור בתוך תי עו  נושה או אדם אחר שלא יגיש את תבי

יענה. עד הנ״ל - לא י  המו

 דגנית בלדר, עו״ד, מפרקת

 אתרי שרון - חברה לפיתוח ולהשקעות בנדל״ן

 (ו99ו) בע״מ

 (ח״פ 51-153713-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 27.9.2009, בשעה 11.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי גיבורי ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 בריגייט תשובה, עו״ד, מפרקת

 שרון אפריל השקעות בע״מ

 (ח״פ 51-180967-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 27.9.2009, בשעה 10.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

 רחי גיבורי ישראל 7, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 בריגייט תשובה, עו״ד, מפרקת

 פלאט קוסמוס טכנולוגיות בע״מ

 (ח״פ 51-416580-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 8.10.2009, בשעה 12.00, ברחי ברקוביץי 4, ל התשס״ט, 25.8.2009 5485 הנ״ל תתכנס בי ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 י. פדן ניהול נכסים בע״מ

 (ח״פ 51-349938-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 15.10.2009, בשעה 8.00, ברחי תורמוס 12ב, רמת  תתכנס בי

 פולג, נתניה 42206, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 יהונתן פדן, מפרק

 ל.ק.ח. שירותי חניה ושכירות בע״מ

 (ח״פ 51-249037-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 18.10.2009, בשעה 10.00, אצל קורס לונדובסקי, רחי  תתכנס בי

 הדסים 13, מעלות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 קורס לונדובסקי, מפרק

 נכסי שרלוטה בע״מ

 (ח״פ 51-038221-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ם 16, ום 9.10.2009, בשעה 9.00, ברחי דרך הי  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 יגאל שפר, מפרק

 גיולקס שיווק (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-203633-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

, רחי ן זאו ום 11.10.2009, בשעה 18.00, במגדל המו  תתכנס בי

 ברקוביץי 4, תל אביב 64238, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ
 ברק צברי, מפרק

 א.א.י.ב. אתרוג בע״מ

 (ח״פ 51-400444-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 20.10.2009, בשעה 16.00, במשרדה של המפרקת,  תתכנס בי

 רחי ישראל גלילי 12, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי  המראה כי

ירות של החברה.  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובני

 דורית מרקוביץ-דוד, רו״ח, מפרקת

 גיי אנד וי גלעד בע״מ

 (ח״פ 51-382753-5)

 (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

ום 15.10.2009, בשעה 9.00, אצל המפרק, רחי נחל  תתכנס בי

ן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  שורק 47, מודיעי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 גד גלעד, מפרק

 קריצמן את קריצמן

 (ח״פ 51-328075-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 1.10.2009, בשעה 15.00, במשרדי החברה, רחי  הנ״ל תתכנס בי

 סוקולוב 37, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 מרים קריצמן, עו״ד, מפרקת

 דרומה 5ו20 בע״מ

 (ח״פ 51-369423-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 11.10.2009, בשעה 16.00, במשרדי קבוצת  הנ״ל תתכנס בי

 איתן מהולל, עורכי דין - עורכי פטנטים, שדי אבא אבן 10,

 הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד

 התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד

ירות של החברה. י  לנהוג בפנקסים ובנ
 נטלי דוידאי, עו״ד, מפרקת

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  5486 ילקוט הפרסו



 החברה המאוחדת לקדוח בע״מ

 (ח״פ 51-002748-5)

 (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

ום 13.10.2009, בשעה 12.00, במשרדי חברת  הנ״ל תתכנס בי

ם 7, תל אביב, לשם הגשת י מנ ם בע״מ, רח׳ האו י עצ ו  קומטקס י

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 יעקב אוריאלי, מפרק

 בי - גוד מיכל בע״מ

 (ח״פ 51-094512-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ם ום 18.10.2009, בשעה 8.00, במשרדה הרשו  הנ״ל תתכנס בי

 של החברה, רח׳ הקונגרס 18, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי

 של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי

ירות של י  החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 החברה.

 חיים רוזוב, מפרק

 דקל - השתתפות בעסקאות מקרקעין בע״מ

 (ח״פ 51-383465-5)

 (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

ום 1.11.2009, בשעה 12.00, ברח׳ ציפמן 28,  הנ״ל תתכנס בי

צד התנהל  רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ
 דוד קמחי, מפרק

 ברונס תשובה בע״מ

 (ח״פ 51-415110-9)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 30.10.2009 בשעה 15.00, במשרדו של המפרק,  תתכנס בי

זה 96, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  רח׳ אחו

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי

 דביר עודד, עו״ד, מפרק

 נר-אל נאמנויות (996ו) בע״מ

 (ח״פ 51-240034-2)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 20.10.2009, בשעה 11.00, במשרדי מפרק החברה,  תתכנס בי

ים 21ו, קרית אריה, פתח תקוה, לשם הגשת דוח  רח׳ יגיע כפי

צד התנהל הפירוק ומה נעשה  סופי של המפרק, המראה כי

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 מאיר אוזן, מפרק

 א.א.א. פאר חום (988ו) בע״מ

 (ח״פ 51-134428-5)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

זה 175, ום 31.10.2009, בשעה 12.00, ברח׳ אחו  הנ״ל תתכנס בי

 רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 שלום חיון, מפרק

 א.י.ש. שיווק מוצרי הצללה בע״מ

 (ח״פ 51-338839-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 13.10.2009, בשעה 12.00, במשרדי חברת  הנ״ל תתכנס בי

ם 7, תל אביב, לשם הגשת י מנ ם בע״מ, רח׳ האו עצי ו  קומטקס י

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

 יצחק בן טובים, מפרק

 תפנית (פ.כ.) פתרונות כלכליים בע״מ

 (ח״פ 51-218083-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 13.10.2009, בשעה 12.00, במשרדי חברת  הנ״ל תתכנס בי

ם 7, תל אביב, לשם הגשת י מנ ם בע״מ, רח׳ האו עצי ו  קומטקס י

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.
 אהרוני קלדרון, מפרק

ל התשס״ט, 25.8.2009 5487 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו



 רעיונות פז בע״מ

 (ח״פ 51-142513-4)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 20.10.2009, בשעה 10.00, ברח׳ התע״ש 20, כפר  תתכנס בי

 סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כי

ירות של החברה. י  בפנקסים ובנ

 עופר פז, מפרק

 חולצה כחולה יזמות וישומים (997ו) בע״מ

 (ח״פ 51-254814-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

ום 27.10.2009, בשעה 15.00, במשרדו של המפרק, רח׳  תתכנס בי

 פנקס 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה

צד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט  כי

ירות של החברה. י צד לנהוג בפנקסים ובנ  כי
 שמואל גלנץ, עו״ד, מפרק

 תשלוז אנרגיה בע״מ

 (ח״פ 51-190346-0)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

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

״ד רוזנברג, ום 18.10.2009, בשעה 10.00, במשרד עו  תתכנס בי

 הכהן גודארד ואפרת, רח׳ ראול ולנברג 24, תל אביב, לשם

צד התנהל הפירוק  הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כי

 ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים

ירות של החברה. י  ובנ

 אורי רוזנברג, עו״ד, מפרק

 פירוס בע״מ

 (ח״פ 7-266535-51)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות

 [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה

ום 15.9.2009, בשעה 10.00, במשרדי החברה,  הנ״ל תתכנס בי

ם 85, הרצליה 46733. די הו נת הי  רח׳ מדי

גש ו ום: פירוק מרצון של החברה. לאסיפה י  על סדר הי

ה רשאית  דוח מלא על מצב עסקיה של החברה, האסיפה תהי

ה מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה, וכן הי  להציע אדם שי

 למנות ועדת ביקורת.

א נושה החברה, יגיש למען הנ״ל  כל אדם הטוען שהו

עד האסיפה את ת לפני מו  או לפקס׳ 9514152-09 עד 24 שעו

 הוכחת החוב.

 יפית פורת, עו״ד

 באת כוח החברה

ל התשס״ט, 25.8.2009 ם 5990, הי באלו מי  ילקוט הפרסו

 ם. גלטמן - אופטומטריסטים בע״מ

 (ח״פ 51-139389-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 15.10.2009, בשעה 10.00, בבוקר, במשרדי החברה,  תתכנס בי

ץ, פינת אצ״ג 123, קומה בי, באר שבע, לשם הגשת  רח׳ החלו

 דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ירות י  בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 של החברה.

״ד  ורד שניאור, עו

 באת כוח החברה

 גיולקס השקעות ונכסים (994ו) בע״מ

 (ח״פ 51-205314-1)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

, רחי ן זאו ום 11.10.2009, בשעה 18.30, במגדל המו  תתכנס בי

 ברקוביץ׳ 4, תל אביב 64238, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

 המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי

ירות של החברה. י  להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובנ

 ברק צברי, מפרק

 מיכה פז יועצים בע״מ

 (ח״פ 51-123617-6)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 20.10.2009, בשעה 10.00, ברחי התע״ש 20, כפר  תתכנס בי

 סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג כדי להחליט כי  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה.  בפנקסים ובני

 עופר פז, מפרק

 נכסי מ. פז ובניו בע״מ

 (ח״פ 51-197453-7)

 (בפירוק מרצון)

 הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

דעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות  נמסרת בזה הו

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

ום 20.10.2009, בשעה 10.00, ברחי התע״ש 20, כפר  תתכנס בי

 סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל

צד לנהוג כדי להחליט כי  הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ו

ירות של החברה.  בפנקסים ובני

 עופר פז, מפרק
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