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 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה
חובת מכרז

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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת 
שירות המדינה, הממשלה החליטה לפטור מחובת מכרז פומבי 
לפי סעיף 19 לחוק, את משרת מנהל מינהל התרבות במשרד 
התרבות והספורט )להלן - המשרה(, בתנאי שהמועמד ייבחר 
בוועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטה 
זו ובהחלטות הממשלה מס' 345 מיום 14 בספטמבר 1999 ומס' 
בדבר  בהודעה  שפורסמו  כפי   ,2002 בספטמבר   29 מיום   2541

תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי2.

הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן:

 - )להלן  והספורט  התרבות  משרד  של  הכללי  - המנהל 
המשרד( או נציגו - יושב ראש;

- נציב שירות המדינה או נציגו - חבר;

המשרד  עובד  שאינו  בתחום,  הבקי  בכיר  מדינה  - עובד 
המנהל  עם  בהתייעצות  המדינה  שירות  נציב  שימנה 

הכללי של המשרד - חבר;

- נציג ציבור מהאקדמיה בעל זיקה, ידע והיכרות עם תחומי 
המשרד  של  הכללי  המנהל  ידי  על  שיתמנה  התרבות, 
הישראלית  המועצה  המלצת  לפי  המדינה  שירות  ונציב 
והאמנות,  התרבות  חוק  לפי  הפועלת  ולאמנות  לתרבות 

התשס"ג-32002 - חבר;

- נציג ציבור שאינו חבר או עובד או יועץ בשכר של מוסד 
המנהל  ידי  על  שימונה  המשרד,  ידי  על  הנתמך  תרבות 

הכללי של המשרד, בהסכמת נציב שירות המדינה.

מנהל מינהל תרבות במשרד, ימונה לתקופה של 4 שנים; 
בתום תקופת הכהונה יהיה רשאי השר הממונה, בהתייעצות 
עם נציב שירות המדינה להאריך את הכהונה לתקופה נוספת 
ובלבד  שנים  ארבע  על  במצטבר  תעלה  שלא  יותר  או  אחת 

שתקופת הכהונה המוארכת לא תפחת משנתיים.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 274—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 400 ועמ' 712.  2
ס"ח התשס"ג, עמ' 64.  3

הודעה על הוספת משרה לרשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

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

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  )מינויים(,  המדינה  שירות 
המשרות  לרשימת  שלהלן  המשרה  את  הממשלה  הוסיפה 
אזורי  מינהל  "מנהל   59 פרט  אחרי  ולפיכך,  לחוק2  שבתוספת 

פיתוח" בתוספת האמורה יבוא:

"משרד התרבות והספורט

59א. מנהל מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט".

כ' באלול התשס"ט )9 בספטמבר 2009(
)חמ 1173—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
להרשות  הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
החברות  וברשות  הכללי  החשב  באגף  המשרות  נושאי  את 
המפורטים  המשרד(   - להלן  לחוד,  אחד  )כל  הממשלתיות 
שמדובר  מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן, 
אם  אלא  במקרקעין,  עסקה  למעט  לחוק,  ו–5   4 בסעיפים  בהן 
נקבע לגביה אחרת, בתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של 
על  ולחתום בשם המדינה  לצדו,  הנקוב  לסכום  עד  המורשה, 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

אגף החשב הכללי )א( 

החשב הכללי או המשנה לחשב הכללי או סגן בכיר   )1(
בלא   - במקרקעין  עסקאות  לרבות  הכללי,  לחשב 

הגבלה בסכום;

עסקאות  לגבי  הממשלתי,  הדיור  מינהל  מנהל   )2(
 - במקרקעין  עסקאות  לרבות  פעילותו,  שבתחום 

בלא הגבלה בסכום;

עסקאות  לגבי  הממשלתי,  הרכש  מינהל  מנהל   )3(
שבתחום פעילותו - בלא הגבלה בסכום;

עסקאות  לגבי  המממשלתי,  הרכב  מינהל  מנהל   )4(
שבתחום פעילותו - בלא הגבלה בסכום;

לגבי  הכללי,  החשב  באגף  הממשלתי  החוב  מנהל   )5(
עסקאות שבתחום פעילותו - בלא הגבלה בסכום;

הכללי,  החשב  באגף  מדינה  ערבויות  תחום  ראש   )6(
הגבלה  בלא   - המדינה  שהעמידה  ערבויות  לגבי 

בסכום;

לגבי  חיצוני,  וחוב  מט"ח  עסקאות  מחלקת  מנהל   )7(
עסקאות בתחום מט"ח - בלא הגבלה בסכום;

רכז פנים ואנרגיה, לגבי תכניות הבראה של רשויות   )8(
מקומיות - בלא הגבלה בסכום;

בתחום  עסקאות  לגבי  הגמלאות,  מינהלת  מנהל   )9(
פעולת גמלאות - בלא הגבלה בסכום;

רשות החברות הממשלתיות )ב( 

עסקאות  לגבי  הממשלתיות,  החברות  רשות  מנהל   )1(
בתחום פעולתה של הרשות, למעט עסקאות בנוגע 

לזכויות בחברות - בלא הגבלה בסכום;

פיקוח,   - הממשלתיות  החברות  רשות  מנהל  סגן   )2(
למעט  הרשות,  פעולתה של  בתחום  עסקאות  לגבי 

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 3520; התשס"ט, עמ' 2965.  2
__________

ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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לזכויות בחברות - עד לסכום של  בנוגע  עסקאות 
500,000 שקלים חדשים;

עסקאות  לגבי  הממשלתיות,  החברות  רשות  מנהל   )3(
בנוגע לזכויות בחברות - בלא הגבלה בסכום;

מנהל   - הממשלתיות  החברות  רשות  מנהל  סגן   )4(
לזכויות  בנוגע  עסקאות  לגבי  ההפרטה,  יחידת 

בחברות - בלא הגבלה בסכום;

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם החשב הכללי או המשנה 
לחשב הכללי או סגן בכיר לחשב הכללי, או -

משרד  חשב  עם  יחד   - )א()1(  בפסקה  כאמור  מורשים  )א( 
ממשלתי או יחידת סמך או יחד עם החשבונאי הראשי 

בחשב הכללי או יחד עם חשב מטה החשב הכללי;

)4( - יחד עם חשב  )א()2( עד  מורשים כאמור בפסקאות  )ב( 
משרד האוצר;

משרד  חשב  עם  יחד   - )א()8(  בפסקה  כאמור  מורשה  )ג( 
הפנים;

מורשה כאמור בפסקה )א()9( - יחד עם סגן חשב מינהלת  )ד( 
הגמלאות;

חשב  עם  יחד   - ו–)2(  )ב()1(  בפסקאות  כאמור  מורשים  )ה( 
משרד האוצר או סגנו.

במשרד  הכללי  החשב  באגף  משרה  לנושאי  ההרשאות 
עליהן  שהודעות  הממשלתיות,  החברות  וברשות  האוצר 

פורסמו - בטלות.

י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(
)חמ 9—3(

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

מינוי חוקרות ילדים

לפי החוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת 
ילדים(, התשט"ו-11955 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם 
הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור, לפי סעיפים 3)ב( ו–3)ג( 

לחוק, אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים:

אסתר טל, ת"ז 040861205;

רינת דגן, ת"ז 037417227;

רנא חילו, ת"ז 039419650.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(
)חמ 401—3(

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש"ס, עמ' 30.  1

מינוי קצינת מבחן לנוער

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקצינת  מטה  הרשומה  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לנוער לעניין החוק האמור:

דנה לוין, ת"ז 027685163 - מחוז ירושלים.

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 141—3(

                                                      יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1

עמ' 88.

מינוי פקידות סעד

לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומות  הסעד  פקידות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעניין החוק האמור:

תקווה אדלשטיין, ת"ז 037813367 - עיריית ביתר עילית;

מקומית  מועצה   -  032162828 ת"ז  בוקסברג,  פון  לימור 
אפרת;

נטלי ציונוב, ת"ז 029587458 - עיריית אופקים;

יבגניה זמצ'וק, ת"ז 309283711 - עיריית קרית מוצקין;

לימור מרוז, ת"ז 025690967 - עיריית יקנעם.

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 142—3(

                                                      יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התש"ך, עמ' 52.  1

מינוי פקידי סעד

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 
התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומים מטה לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

יאסין קדח, ת"ז 034258988 - מועצה מקומית אבו גוש;  )1(

מרב ארבל, ת"ז 060128667 - מועצה אזורית גזר;  )2(

אחלאם ג'בריס, ת"ז 066006453 - מועצה מקומית אעבלין;  )3(

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 126.  1
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רות עקיבא, ת"ז 038714234 - מועצה מקומית גן יבנה;  )4(

אפנאן עלי, ת"ז 033296286 - מועצה מקומית ג'דידה-מכר;  )5(

איילת דגני רודריגז, ת"ז 029094877 - עיריית כפר סבא;  )6(

סוזן עיסא אסדי, ת"ז 037401882 - עיריית אלשאג'ור;  )7(

קרן עבודי, ת"ז 032000507 - עיריית רמת השרון;  )8(

רעות מר, ת"ז 034324178 - מועצה מקומית אלקנה;  )9(

לירז שרון, ת"ז 031695794 - עיריית אריאל;  )10(

חלית הרשקוביץ, ת"ז 029027059 - עיריית נצרת עילית;  )11(

יעל גרוסמן מזאה, ת"ז 032295206 - מועצה מקומית גבעת   )12(
זאב;

שרה גוזלנד, ת"ז 011828688 - מועצה אזורית מטה בנימין;  )13(

שגית שניידר קונץ, ת"ז 029576147 - מועצה מקומית שוהם;  )14(

מוריה ישי איברי, ת"ז 029524469 - עיריית פתח תקוה;  )15(

נעמי בודל, ת"ז 039996996 - עיריית ביתר עילית;  )16(

מעין סקל, ת"ז 036300705 - מועצה אזורית עמק המעיינות;  )17(

אילנה ווגל פלק, ת"ז 014685135 - מועצה מקומית פרדסיה;  )18(

מטה  אזורית  מועצה   -  056576226 ת"ז  אליצור,  מרדכי   )19(
יהודה;

אח'לאס ואכים ח'ורי, ת"ז 056942675 - מועצה מקומית   )20(
פסוטה;

גלית וינר, ת"ז 028009009 - עיריית מגדל העמק;  )21(

אורית גרוסמן, ת"ז 054654132 - עיריית נתניה;  )22(

ניקול יפה, ת"ז 014998637 - עיריית פתח תקוה;  )23(

מנאל חאג יחיא, ת"ז 026336164 -עיריית טייבה;  )24(

מיכל ליבנה, ת"ז 038230256 - עיריית נשר;  )25(

באר  מקומית  מועצה   -  015930076 ת"ז  טמנו,  אביבה   )26(
יעקב;

דבורה נתיב, ת"ז 011927118 - עיריית פתח תקוה;  )27(

חגית בר פלד, ת"ז 040312472 - מועצה אזורית נחל שורק;  )28(

חגית תורגמן פלוצקי, ת"ז 061139663 - עיריית צפת;  )29(

גלית גלעד רוזן, ת"ז 028855203 - עיריית בית שאן;  )30(

מיכל בלגזל, ת"ז 024608507 - עיריית בת ים;  )31(

הואידה סלאלחה, ת"ז 033922626 - מועצה אזורית מטה   )32(
יהודה.

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 143—3(

                                                      יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי פקידת סעד

לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 
התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויה של פקידת הסעד שגיא עדינה, ת"ז 2050585793, לעניין 
החוק האמור; כך שלפני "שגיא" יבוא "צפריר" ובמקום "רמת 

אפעל" יבוא "עיריית רמת גן".

ה' באלול התשס"ט )25 באוגוסט 2009(
)חמ 143—3(

                                                      יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 126.  1
י"פ התשנ"ד, עמ' 248.  2

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה:

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: פנסים, מספטמבר 1998;  )1(

במקומו יבואו: 

ת"י 20 חלק 2.8 - מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד, 
מספטמבר 2009;

לילדים,  מיטלטלות  מנורות  מנורות:   -  2.10 חלק   20 ת"י   )2(
מספטמבר 1998;

במקומו יבוא: 

ת"י 20 חלק 2.10 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות 
מיטלטלות לילדים, מספטמבר 2009;

מדצמבר  תאורה,  שרשרות  מנורות:   -  2.20 חלק   20 ת"י   )3(
;2000

במקומו יבוא:

ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות 
תאורה, מספטמבר 2009;

חירום,  לתאורת  מנורות  מנורות:   -  2.22 חלק   20 ת"י   )4(
מדצמבר 2001;

במקומו יבוא: 

ת"י 20 חלק 2.22 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות 
לתאורת חירום, מספטמבר 2009;

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1
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ת"י 20 חלק 2.23 - מנורות: מערכות תאורה למתח נמוך   )5(
מאוד לנורות נימה, מספטמבר 1998;

במקומו יבוא:

ת"י 20 חלק 2.23 - מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות 
תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד, מספטמבר 2009;

ת"י 20 חלק 2.25 - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של   )6(
בתי חולים ומרפאות, מספטמבר 1998; 

במקומו יבוא:

ת"י 20 חלק 2.25 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות 
ומוסדות  חולים  בתי  של  רפואיים  באתרים  לשימוש 

רפואיים, מספטמבר 2009. 

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5992 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-95(

                                              בנימין )פואד( בן אליעזר
                                        שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מדצמבר 1992;  )1(

במקומו יבוא: 

ת"י 1613 - קסדות מגן לרוכבי אופניים, מספטמבר 2009;

ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.15 חלק   900 ת"י   )2(
ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום 

נוזלים, מיולי 2003 וגיליון תיקון מס' 1 ממרס 2009;

במקומו יבוא: 

ביתיים  חשמל  מכשירי  בטיחות   -  2.15 חלק   900 ת"י 
ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום 

נוזלים, מספטמבר 2009;

החתלה  יחידות  החתלה:  יחידות   -  3 חלק   5115 ת"י   )3(
לשימוש ציבורי, מנובמבר 2003;

במקומו יבואו:

החתלה  יחידות  החתלה:  יחידות   -  3 חלק   5115 ת"י 
בדיקה,  ושיטות  בטיחות  דרישות   - ציבורי  לשימוש 

מספטמבר 2009;

החתלה  יחידות  החתלה:  יחידות   -  4 חלק   5115 ת"י 
לשימוש ציבורי - התקנה ותחזוקה מספטמבר 2009. 

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(
)חמ 3-95(

                                              בנימין )פואד( בן אליעזר
                                        שר התעשיה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

 ,1992 מאוגוסט  כללי,  לשימוש  פלדה  כבלי   -  565 ת"י   )1(
 2 מס'  תיקון  וגיליון   1999 מנובמבר   1 מס'  תיקון  גיליון 

מנובמבר 2001;

במקומו יבואו: 

ת"י 565 חלק 1 - כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים 
כלליים - דרישות מינימום, מספטמבר 2009;

ת"י 565 חלק 2 - כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - 
דרישות מינימום, מספטמבר 2009;

ת"י 717 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח   )2(
לריתוך, מאפריל 2003;

במקומו יבוא: 

ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקשת חשמלית, ספקי כוח 
לריתוך, מספטמבר 2009. 

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765. 

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-95(

                                              בנימין )פואד( בן אליעזר
                                        שר התעשיה המסחר והתעסוקה

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 1505 חלק 1 - מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש   )1(
ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה 

הפוכה, מיולי 1998 וגיליון תיקון מס' 1 מנובמבר 2001. 

במקומו יבוא: 

ת"י 1505 חלק 1 - מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש 
ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה 

הפוכה, מספטמבר 2009;

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1

__________
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.  1
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ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש   )2(
ביתי - סינון וטיהור: מערכות אוסמוזה הפוכה, מנובמבר 

 .2001

במקומו יבוא:

ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש 
ביתי - סינון וטיהור: מערכות אוסמוזה הפוכה, מספטמבר 

 .2009

בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקדו  התקנים 
 ,5998 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  רשמיים,  תקנים  הפקדת 

התשס"ט, עמ' 5765.

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

ג' בתשרי התש"ע )21 בספטמבר 2009(
)חמ 3-95(

                                              בנימין )פואד( בן אליעזר
                                        שר התעשיה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר בקשות לרישום זכויות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים של זני צמחים, 
התשל"ג-1973 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי החלטתי להעביר 
למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים 

שלהלן -

מס' הבקשה 4212/09 

תאריך הבקשה: א' באב התשס"ט )22 ביולי 2009(.

המחקר  מנהל  החקלאות,  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
החקלאי.

שם המטפח: ורדי עליזה, כרמי ניר, יניב יוסף, פרידמן אהובה, 
פנברשטיין לובה, קנוניץ' יהושוע.

שם הגידול: מנדרינה.

.YIFAT - השם המוצע לזן: יפעת

תיאור הזן ותכונותיו: בלא צבע אנטוציאנין באמיר, אורך פרי 
קליפת  פיטמה.  בלא  צוואר,  בלא  גדול,  פרי  קוטר  בינוני, 
הפרי בצבע כתום-כהה, כתום-אדום, בלא שעירות; צבע 
ציפה כתום; פרי בלא טבור; מועד הבשלה מאוחר; עץ בלא 

פרטנוקרפיות.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה 4213/09 

תאריך הבקשה: ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(.

שם המבקש: אילן כהן, מושב שדה יעקב 36586.

שם המטפח: אילן כהן, מושב שדה יעקב 36586.

שם הגידול: רימון.

.SEDE YAACOV - השם המוצע לזן: שדה יעקב

.SEDE YAACOV - כינוי הזן: שדה יעקב

__________
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

תיאור הזן ותכונותיו: צורה קומפקטית, גובה עד 1.5 מ', לקראת 
שנה רביעית מפסיק לייצר חזירים, חלק תחתון של הגזע 
בלא צימוחים; עלים זעירים עד 2 ס"מ; פרח רגיל, פרי קטן 

אדום; מועד פריחה או הבשלה בינוני.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה 4214/09 

תאריך הבקשה: ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(.

שם המבקש: אורן זאבי, משק 57, שדה ניצן 85470.

שם המטפח: אורן זאבי, משק 57, שדה ניצן 85470.

שם הגידול: ברכיכיטון. 

.JULIE :השם המוצע לזן

.JULIE :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: עץ כדורי עד פירמידלי בגובה 6 מ' פלוס, 
רוחב כ–4-3 מ'. גזע כ–1 מ' בלא טיפולי עיצוב, קוטר כ–6 
צול לאחר 7-6 שנים בגידול אינטנסיבי(; עלה ירוק כהה 
בחלקו  מעויינים  מעט  צפצפתיים,  עלים  ברונזה;  גוון  עד 
התחתון ו/או המוצל של העץ - בעיקר כתוצאה מעלים 
פרח  אשכולות;  בגודש  אדום-ורוד  פרח  יובנאליים; 
כפעמון, פרח בודד, כ–1.5 ס"מ; זרעים עגולים בגודל אפונה 

אופייניים לכלל עצי הברכיכיטון.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה 4215/09 

תאריך הבקשה: ח' באב התשס"ט )29 ביולי 2009(.

שם המבקש: אורן זאבי, משק 57, שדה ניצן 85470.

שם המטפח: אורן זאבי, משק 57, שדה ניצן 85470.

שם הגידול: ברכיכיטון.

.Popolo Michelle :השם המוצע לזן

.Popolo :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: עץ כדורי עד פירמידלי בגובה 4 מ' פלוס, 
רוחב כ–3-4 מ'; גזע כ–1 מ' בלא טיפולי עיצוב, קוטר כ–5 
ס"מ  כ–5-4  תמים-אובאלי  עלה  שנים;   7-6 לאחר  צול 
ובתחתית  בצל  יובינאליים  עלים  ס"מ;  כ–3  רוחב  אורך, 
העץ; עלים בגוון אדמדם-צהבהב בגידול הצעיר אדום-
מאוחר- אביב  פריחה,  במקבצי  ס"מ  כ–1  מצנפת  בורדו, 

תחילת קיץ; זרעים עגולים בגודל אפונה אופייניים לכלל 
עצי הברכיכיטון. 

ייחוד הזן: צרוף תכונותיו של הזן.

יגיש  לחוק,   23 לסעיף  בהתאם  לבקשה  להתנגד  המבקש 
את התנגדותו לידי אילה אייזנברג במשרד המועצה לזכויות 
דגן  בית   ,30 ת"ד  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים, 

 .50250

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים 

של זני צמחים, התשל"ד-1974.

כ"ד באלול התשס"ט )13 בספטמבר 2009(
מיכל גולדמן  

רשמת זכויות מטפחים  
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הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מס' מק/11050א", שינוי לתכנית 3770.

בקעה,  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השטח התחום מצפון ברח' אשר, ממזרח ברח' נפתלי ומדרום ברח' 
לבין   220.675-220.600 אורך  קואורדינטות  שבין  השטח  יהודה, 

קואורדינטות רוחב 629.550-629.475; גוש 30014, חלקה 2 ארעית.

מטרת התכנית: א( שינוי בקווי  בניין, בלא שינוי בזכויות 
בניה מאושרות; ב( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן 

היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5572, התשס"ו, עמ' 4831.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הראל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הל/מק/596",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים 
לתכניות  כפיפות  מי/במ/113א,  הל/מק/252א,  לתכניות  שינוי 

הל/מק/252א, מי/במ/113א.

עבד  רח'  גוש,  אבו  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אלעזיז 12 - גוש 29528, ח"ח 7.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לפי המסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'  מבשרת,   ,2 החוצבים  רח'   ,3424 ת"ד  הראל,  ולבניה   לתכנון 
02-5333125. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, 

טל' 02-6290222.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יצחק בלק  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הראל  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מי/מק/400/ג",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז 

שינוי לתכניות מי/200, מי/400.

קיבוץ קרית ענבים,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
תחום המועצה האזורית מטה יהודה - גוש 29528, ח"ח 7, 9, 10, 
15-12, 17; גוש 29551, ח"ח 1, 4, 6, 13-11, 16, 25-23, 28, 29; גוש 

29553, חלקה 8 בשלמותה, ח"ח 2, 4, 9, 10; גוש 30484, ח"ח 18.

באזור  קרקע  ייעודי  גבולות  התאמת  התכנית:  מטרת 
המגורים בתכנית תקפה לשימושים קיימים ומתוכננים ביישוב 
כבסיס לפיתוח היישוב והתאמתו לצרכיו המשתנים, על ידי: 
א( שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למגורים; ב( שינוי ייעוד 

משטח למגורים לשטח חקלאי.

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

טל' 02-6290200.

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

שעליהן היא מסתמכת.
משה דדון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

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

מק/3779", רח' פינס 11, שינוי של תכנית 2277.

שכ'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 7420 גוש   -  11 פינס  רח'   ,26  ,24 דגניה  רח'  צדק,  ונווה  שבזי 

מוסדר, חלקות 41, 42 בשלמותם.

מטרת התכנית: שיפור איכות התכנון על ידי איחוד חלקות.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 41 ו–42 בגוש 7420 
ללא  בניין,  בקווי  שינוי  ב(  מ"ר;   628 ששטחו  אחד  בניה  למגרש 
כפי שנקבעו בתכנית  עיקריות  למטרות  כל השטחים  סך  הגדלת 
ללא  המותרות,  הדיור  יחידות  מספר  הגדלת  ג(   ;2277 הראשית 
כפי שנקבעו בתכנית  עיקריות  למטרות  כל השטחים  סך  הגדלת 
בין  קביעת מפלס הקרקע 0.00 כמפלס הגבוה  ד(   הראשית 2277; 
מפלס  לפי  הקדמית  בחזית  הגובלת  למדרכה  מעל  ס"מ  ל–30   0

הכניסה הגבוה מבין החזיתות העיקריות.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5813, התשס"ח, עמ' 3261.

שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי  נמצאת  האמורה   התכנית 
בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבניה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבניה 
בב/105/ב,  בב/105/א,  מיתאר  לתכניות  שינוי  בב/מק/3109", 

ולתכנית בב/255.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אהרונוביץ 15 - גוש 6192, חלקה 41.

מ'   3.5  - הצדיים  הבניין  בקווי  שינויים  א(  התכנית:  מטרת 
במקום 4.5 מ' )לבניין בן 4 קומות(; ב( תוספת אחוזים שניתן לקבל 
הקומות  ל–3  מעבר  ד'  קומה  תוספת  ג(   ;)6% ,5% ,2.5%( כהקלה 
לקבל  שניתן   20% עד  של  בשיעור  יח"ד  תוספת  ד(  המותרות; 
כהקלה; ה( ניוד שטחים בין הקומות; ו( שינוי במרחק הנסיגה של 

דירת הנכה.

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

.03-5776579

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעקב אשר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

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

תל אביב מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' בי/מק/1/405", שינוי לתכניות בי/2/א,   )1(
בי/286, בי/מק/405.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 7122,   
בצפון  התכנית:  גבולות  בשלמותן;   130  ,126  ,125 חלקות 
גוש   - בדרום   ,133  ,125  ,114  76-74 חלקות   ,7122 גוש   -
5027 בתחום תכנית בי/410, במזרח - רח' דרך מנחם בגין, 

במערב - חלק מגושים 7122 ו–5026.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בין שטחים המיועדים לדרך   
השטחים  בגודל  שינוי  ללא  לשצ"פ,  המיועדים  ושטחים 
לכל ייעוד, וזאת למטרת השלמת כביש, על ידי; א( שינוי 
במיקום  שינוי  ב(  בתכנית;  הכלולים  המגרשים  בגבולות 

שימושי הקרקע.

"תכנית מפורטת מס' בי/מק/1/410".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 5026,   
חלקות 6, 8, 10, 13 בשלמותן; גוש 5027, חלקות 1, 2, 5, 6, 
 ;27 ח"ח   ,7121 גוש   ;31  ,24 ח"ח  19 בשלמותן,   ,15  ,13  ,10
ובי/400,  בי/450  תכניות  גבול   - בצפון  התכנית:  גבולות 
בדרום - תחום שיפוט העיר ראשון לציון, במזרח - תחום 

שיפוט העיר ראשון לציון, במערב - הים.

וזאת ליצירת  מטרת התכנית: שינוי בינוי תכנית בי/410,   
)אתר  האשפה  הר  את  באתרו  ולפתח  לשקם  האפשרות 
הפסולת( הנמצא בחלק המערבי של התכנית, ללא שינוי 
בזכויות הבניה. מערך הדרכים וההפרשות לצורכי ציבור, 
פתוח(;  ציבורי  ושטח  לחינוך  ציבור  ומוסדות  )מבנים 
הבניה  זכויות  על  למלונאות  מגרשים  שני  העתקת  א( 
הפסולת(  )אתר  האשפה  הר  בתחום  שהיו   )51  ,50( בהם 
לשטח  שטחם  והפיכת  לשעבר(   60(  55 למגרש  מזרחה 
למבנים  מגורים  מגרשי  יצירת  ב(   ;)62 מס'  )מגרש  ציבורי 
בגובה של 30 קומות )מס' 26-20( על חשבון חלק ממגרש 
מס'  )מגרש  התכנית  של  המזרחי  שבחלק  ציבור  לבנייני 
70 לשעבר, מגרש מס' 63 במצב מוצע(; ג( תיקון גאומטרי 
 במגרשי המלונאות מס' 53, 54 כדי לשפר את הבינוי בהם; 
מהמגרשים,  חלק  בגבולות  קלים  גאומטריים  תיקונים  ד( 
כדי  ובגובה הבניה,  בניין במספר הבניינים במגרש  בקווי 
להקטין את מספר המבנים, להגדיל מרווחים בין המבנים 
מגורים  באזור  יח"ד  ה( הגדלת כמות  ולשפר את הבינוי; 
ג2 ב–20%, בלא שינוי של השטח העיקרי המותר בתכנית; 
ו( העברת המגרש המסחרי )מס' 66 לשעבר( לחלק הצפון 
זו  תכנית  הערה:  ז(   ;)67 מס'  )למגרש  התכנית  של  מזרחי 

אינה כוללת את אזור מגורים א' שהיה בתכנית בי/410.

"תכנית מפורטת מס' בי/מק/1/450", שינוי לתכניות בי/2/א,   )3(
בי/270, בי/403, בי/430, בי/430א, בי/450.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 7121,   
בי/450,  תכנית   - מזרח  מצפון  התכנית:  גבולות   ;27 ח"ח 
 - מזרח  מדרום  בי/410,  בי/450,  תכניות   - מערב  מצפון 
רח' יוחנן הסנדלר ואזור התעשיה, מדרום מערב - תכנית 

בי/410.

ללא הסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  מטרת התכנית:   
בעתיד;  לתכנון   -  113  ,112 מס'  מגרשים   הבעלים. 
ב( הגדלת מס' יח"ד מ–182 יח"ד ל–232 יח"ד, ללא תוספת 
במס'  ושינוי  הבניינים,  בגובה  בבינוי,  שינוי  ג(  שטח; 
המגרשים במקום 3 מגרשים - 4 מגרשים; ד( שינוי בבינוי 
מבנה  מבנים:  שני  שייבנו  באופן  המגרשים  שלושת  של 
 ,111 דיור על מגרש מס'  יחידות   90  - קומות   24 בן  אחד 
מבני שני בן 37 קומות - 142 יחידות דיור על מגרש מס' 
114, מגרשים מס' 112 ו–113 - לתכנון בעתיד; ה( קביעת 

קווי בניין חדשים; ו( טבלאות הקצאה ואיזון.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
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המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
טל'  ים,  בת  יוסף  רמת   ,1 סטורמה  רח'  ים,  בת  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5556030
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632580.

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

שעליהן היא מסתמכת.
שלמה לחיאני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה בת ים  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גן  רמת  ולבניה 
רג/מק/1476",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
שינוי לתכניות רג/1023, רג/340/ג/1, רג/999, כפיפות לתכניות 
רג/340/ג/3,  רג/340/ג/21,  רג/340/ג/15,  רג/340/ג,  רג/340, 
רג/340/ג/4, רג/מק/340/ג/1/16, רג/מק/340/ג/16, רג/מק/340/
ג/17, רג/מק/340/ג/19, רג/מק/340/ג/2/3, רג/מק/340/ג/21/א, 

רג/מק/340/ג/33.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' נגבה - 
גוש 6145, ח"ח 62, 420, 695; גבולות התכנית: מצפון - רח' דרך 
נגבה, ממערב - חלקות 693-691, 957-955 בגוש 6145, ממזרח 
- רח' מבוא נגבה, מדרום - מגרשים 12 ו–15 מתכנית רג/1023 

)דרך שצ"פ(.

מטרת התכנית: שינוי הבינוי והעיצוב האדריכלי לשיפור 
המותרות  הבניה  זכויות  כל  ריכוז  ידי  על  במתחם,  הבניה 
במגרשים 3א ו–3ב לפי תב"ע רג/1023, בתא שטח מס' 1, חלקו 
זאת  כל  בהתאם,  הבניין  קווי  ושינוי  המתחם,  של  הצפוני 
קרקע  קומת  קומות מעל   32 בגובה של  מגורים  מגדל  ליצירת 
נגבה  רח'  לאורך  הגובה  הפרשי  ניצול  תוך  גג,  וקומת  גבוהה 
ויצירת קטע של חזית מסחרית וקולונדה לצד הרחובות נגבה 

ומבוא נגבה כחלק מפיתוח המגרש.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי הבניין בתאי שטח 
מס' 1, 2; ב( שינוי הוראות התכנית הראשית בדבר בינוי ועיצוב 
קומות מעל   32 בגובה  מגורים  ידי הקמת מבנה  על  אדריכלי, 
קומת קרקע גבוהה וקומת גג בתא שטח 1 )מגרש 3א( במקום 
ו–3ב  3א  במגרשים  עמודים   + קומות  ו–15   6 בני  מבנים  שני 
בתב"ע רג/1023; ג( הגדלת מס' יח"ד מ–108 יח"ד ל–120 יח"ד, 
בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ד( שינוי חלוקת 
שטחי הבניה במסגרת שטחי הבניה המותרים בתכנית הראשית 
- העברת שטחי הבניה המותרים במגרש 3ב אל מגרש 3א )תא 
שטח 1(. סך השטחים העיקריים מעל למפלס הכניסה הקובעת 
למפלס  מתחת  העיקריים  השטחים  סך  מ"ר,   10,170 יהיה 
הכניסה הקובעת לא יפחת מ–150 מ"ר, סך שטחי השירות מעל 
למפלס הכניסה הקובעת יהיה 4,250 מ"ר, וסך שטחי השירות 
מתחת למפלס הכניסה הקובעת יהיה 10,800 מ"ר. כל זה לפי 
התשכ"ה-1965.  והבניה,  התכנון  לחוק   6 ס"ק  62.א.)א(  סעיף 
)בעלי הקרקע שקיבלו את זכויותיהם במגרש 3ב לפי התכנית 
לפי התכנית הראשית(;  )3א   1 יקבלו אותם במגרש   הראשית, 
ה( תוספת של שטח מסחר בחזית הבניין תוך ניצול הפרשי גובה 
התכנון  לחוק   ,11 ס"ק  62א)א(,  סעיף  לפי  נגבה,  ברח'  הקרקע 

והבניה, התשכ"ה-1965. שטחי המסחר יכללו במניין השטחים 
המותרים לבניה.

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

מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך בגין 125, קומה 13, תל אביב.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
רג/מק/340/ רג/798/ב,  רג/340,  לתכניות  שינוי  מק/1462", 
רג/340/ג/15,  רג/340/ג/1,  רג/340/ג,  לתכניות  כפיפות  ג/10, 
רג/מק/340/ג/19,  רג/מק/340/ג/17,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג/21, 

רג/מק/340/ג/2/3, רג/מק/340/ג/26.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' הגלגל 31 
- גוש 6159, חלקה 385; גבולות התכנית: מצפון - רח' הגלגל 29, 
גוש 6159, חלקה 386, מדרום - רח' הגלגל 33, גוש 6159, חלקה 
384, ממזרח - רח' הרא"ה 70, 72, גוש 6159, חלקות 374, 375, 

ממערב - רח' הגלגל.

בקו  שינוי  ב(  צדדי;  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
לכיוון  צפוני  צדדי  בניין  בקו  בלבד,  הקרקע  במפלס  נקודתי 
בלבד,  מ'   5.60 לאורך  מ'  ל–1.4  מ'  מ–3   ,6159 בגוש   386 חלקה 

בעבור מבואת הכניסה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4290.

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

פתוחים לקהל.
צבי בר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת תכניות 
מפורטות

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר ביטול הפקדת תכניות אלה:

בעיתונים  שפורסמה  ק/מק/131/ו",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
עמ'  התשנ"ח,   ,4613 הפרסומים  ובילקוט   9.1.1998 ביום 

2123, שינוי לתכניות ק/131, ק/16/ד.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית מוצקין, שד' קרן   
קיימת 14, שד' משה גושן, רח' יששכר - גוש 11562, חלקה 

2 בשלמותה.

מטרת התכנית: הקטנת קו בניין קדמי לצורך הגדלת חלון   
ראוה לחנות קיימת.

בילקוט  שפורסמה  ק/מק/131/ח",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
הפרסומים 5100, התשס"ב.

שד'  מוצקין,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
משה גושן 30 - גוש 11562, חלקה 53 בשלמותה.

מ'  ל–5  מ'  מ–7.5  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
לחזית המסחרית, ומ–5 מ' ל–2.5 מ' לסטווין, על ידי חזרה 
לקו הבניין המקורי אשר ברח' משה גושן, בהתאם לתב"ע 
ק/131, ותוך יישור קו בניין עם שאר האזורים המסחריים 
לפי  המקומית  הוועדה  בסמכות  התכנית  רחוב.  באותו 

תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

בעיתונים  שפורסמה  ק/מק/195/ג",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
עמ'  התשס"ד,   ,5300 הפרסומים  ובילקוט   9.5.2004 ביום 
ק/316,  ק/195/ב,  ק/130/ב,  ק/130,  לתכניות  שינוי   ,2984

ק/316/א, ק/316/ב.

רח'  ביאליק,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מנשה 5 - גוש 11529, חלקה 126 בשלמותה.

כהוראה  הנתון  המבנה  גובה  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
מגורים;  קומת  הוספת  ב(  ק/195ב;  בתכנית   ארכיטקטונית 

ג( הוספת 2 יח"ד.

שטח   - מיוחד  ג'  מגורים  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שירות  שטח   ,157% עיקרי  שטח  ב(  מ"ר;   775 המגרש 
לגג.  יציאה  קומת   + עמודים  קומת  מעל  קומות   5  ,78% 
ג( גובה במטרים - 21 מ' כולל מיתקנים טכניים במקום 18 

מ'; ד( תכסית של 45%, 11 יח"ד, אין שינוי בקווי הבניין.

בעיתונים  שפורסמה  ק/מק/238/ו",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
עמ'  התשס"ב,   ,5077 הפרסומים  ובילקוט   26.4.2002 ביום 
2474, שינוי לתכניות ק/130, ק/238/א, תחולנה תקנות של 

תכנית ק/130.

רח'  מוצקין,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
החשמונאים - גוש 10426, ח"ח 333; מגרשים: 10, 11, 12, 

13, 14, 15 בשלמותם מתכנית 238/א.

12, עקב  קו בניה צפוני במגרש  מטרת התכנית: א( שינוי   
ו–12,   11 מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  ב(  הדרך;  הרחבת 
ג( הרחבת  ייעוד קרקע;  בלא שינוי בשטח הכולל של כל 
כדי  מ',   17 לרוחב   ,12 למגרש  מצפון   )10 )מגרש  הדרך 
ששטח החניות לא יהיה בתחום מגרש 12 המיועד לבניה 
כפי שנקבע בתכנית ק/238א; ד( הרחבת הדרך )מגרש 14(, 
ממערב למגרש 12, לרוחב 17 מ', כדי להתאימה לחלוקת 
בתכנית  שנקבע  כפי  חניה  שיאפשר  ולרוחב  המגרש 

ק/238א.

"תכנית מפורטת מס' ק/מק/292/ג", שפורסמה בעיתונים ביום   )5(
13.9.2002 ובילקוט הפרסומים 5115, התשס"ג, עמ' 74.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית ים, שכ' סביוני ים   
- גוש 10421, ח"ח 6, 7, 16.

ומשב"צ  לשב"צ  משצ"פ  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
לשצ"פ; ב( שינוי ממגורים לשצ"פ, ומשצ"פ למגורים, בלא 
לדרך  חיבור השצ"פ  ג( אפשרות  שינוי בשטח המגרשים; 

לתכנית  ושב"צ  שצ"פ  חלקות  התאמת  ד(  במזרח;  גובלת 
הבינוי.

הוועדה  במשרדי  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
קרית   ,4 העברי  הגדוד  רח'  קריות,  ולבניה  לתכנון  המקומית 
מוצקין, טל' 04-8715291, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

שמואל סיסו 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה קריות  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שינוי  טב/מק/3396",  מס'  "תכנית  מופקדת  טייבה  ולבניה 

לתכניות טב/2/1111, א+ב.

 ,7838 גוש   - טייבה  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
חלקה 20; שטח התכנית: 1.295 דונם; מגרש ד/20/7.

מטרת התכנית: א( הקמת תחנת תדלוק זעירה לפי תמא18, 
תיקון 4; ב( קביעת זכויות והוראות בניה.

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

ולבניה טייבה, ת"ד 1, טייבה 40400, טל' 08-72110838.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חמי דורון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה טייבה  

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה יהוד ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  יד/מק/5063",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 
לתכניות גמ/365/א, גמ/377, ממ/14/865, ממ/865, ממ/865/א, 
יד/ יד/מק/2113,  יד/2/10004,  יד/1/10004,  לתכניות  כפיפות 

מק/5001, תמא/4/2.

השטחים הכלוים בתכנית ומקומם: יהוד-מונוסון - גוש 6695, 
ח"ח 157.

מבנים  סימון  ב(  מחדש;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
להריסה; ג( מגרש 1 - קביעת קו בניין מערבי לפי המסומן בתשריט, 
קביעת קו בניין חזית לרח' יונה ל–4 מ' במקום 6 מ', הגדלת אחוזי 
הבניה במגרש ל–66% במקום 60%; ד( מגרש 2 - קביעת קו בניין 
מזרחי לפי המסומן בתשריט, קביעת קו בניין חזית לרח' יונה ל–4 מ' 

במקום 6 מ', הגדלת אחוז הבניה במגרש ל–66% במקום 60%.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין 
 .03-5391282 טל'  יהוד,   ,6 הקסמים  מרבד  רח'  יהוד,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יוסי בן דוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יהוד  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  נת/מק/83/229",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכניות נת/7/400, נת/100/ש/1.

העיר,  מרכז  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' לבונטין 24 - גוש 8261, ח"ח 89.

יח"ד;  ל–13  יח"ד  מ–12  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:   מטרת 
ג( תוספת קומות; ד( שינוי קווי בניין;  ב( תוספת שטח עיקרי; 
ה( הבלטת מרפסות מקו בניין קדמי עד 2.5 מ' ומקו בניין אחורי 

עד 2 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
אזור התעשיה   ,6 רח' הצורן  נתניה,  ולבניה  המקומית לתכנון 
קרית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
פת/מק/3/2003/ג",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות 2000, פת/מק/3/2003א, פת/במ/3/2003.

הדר  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המושבות )לב הסביונים(, הרחובות יעל רום ואבשלום גיסין 8-4 
בשלמותן,   190  ,175  ,167-165  ,160  ,158 חלקות   ,6360 גוש   -

ח"ח 157, 159.

מטרת התכנית: א( החלפת מיקום מגרש מסחרי עם מגרש 
ציבורי לצורך הצמדתו לשב"צ נוסף, לקבלת מתחם רציף של 
מגרשים ציבוריים, וכן שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים 
בתכנית בלא שינוי בסך כל השטח המותר; ב( איחוד וחלוקה 
של מגרשים; ג( שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית 
בלא שינוי בסך כל השטח המותר לבניה; ג( שינוי בקווי הבניין 

במגרשים בייעוד שב"צ.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
ידי  על  נפגע  פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
 הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
פתח תקוה, רח' העליה השניה 1, קומה 4, חדר 326, פתח תקוה, טל' 
03-9052284, שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות 12.00-8.30, 

ביום ג' בשעות 18.00-16.00, טל' 03-9052286.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/2/5/29/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/5/29/1, רצ/1/1.

שד'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רחבעם זאבי, חיל התותחנים, אח"י להב והשייטת, שער 

הים - גוש 2704, ח"ח 51-43.

ללא  וטבלת הקצאה  וחלוקה  איחוד  מטרת התכנית: תכנית   
הסכמת בעלים לשטחים הכלולים בתכנית רצ/מק/1/5/29/1.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/40/132",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1, רצ/1/132.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נווה אליהו, רח' יצחק בן צבי 30 - גוש 6095, חלקה 162 

בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין בפינה הדרום מערבית של   
המגרש לצורך מגדל המים ומבנה שירות בצמוד לו.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
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לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת  "תכנית 
מיתאר מקומית מס' רע/מק/464/1", שפורסמה בעיתונים ביום 
 ,1080 עמ'  התשס"ט,   ,5880 הפרסומים  ובילקוט   21.11.2008
292/1/א,  תכניות  להוראות  כפיפות  רע/2000,  לתכנית  שינוי 

מק/284/1/ב, מק/400/1, רע/2000.

 ,6582 גוש  ומקומם: רעננה -  השטחים הכלולים בתכנית 
חלקות 158, 160 בשלמותן.

משנה  ועדת  להחלטת  בהמשך  הינה  זו  הודעה  הערה: 
לתכנון ולבניה, בישיבתה 2009012, מיום 15.7.2009 בדבר ביטול 

תכנית.

איתן גינזבורג 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה רעננה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

מק/10/17/13", שינוי לתכנית מקומית חש/במ/17/13.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש 7663, 
ח"ח 7; מגרש 96; שטח התכנית: 498 מ"ר.

מטרת התכנית: א( קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה 
פרטית בתחום התכנית; ב( הבטחת תנאי בריאות ואיכות סביבה 
הוראות  קביעת  ג(  פרטית;  בריכת שחיה  בעת הקמת  נאותים 
סביבתיות  הפרעות  למנוע  כדי  פרטית  שחיה  לבריכת  תפעול 

ולעמוד בתנאי תברואה; ד( קביעת הוראות בינוי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
וכן   ,09-9596505 טל'   ,60990 שפיים  קיבוץ  השרון,  חוף  ולבניה 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  ולבניה לב השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
שינוי  צש/מק/28/21-9ב",  מס'  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

לתכנית צש/28/21-9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין שריד - גוש 7818, 
ח"ח 26; מגרש 3001.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין קדמי )צפוני( מ–5 מ' ל–3 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,137 ת"ד  מונד,  תל  דואר  דרור,  בני  צומת  השרון,  לב  ולבניה 
ימי קבלת   .073-2521597 09-7960200, פקס'  טל'   ,40600 מיקוד 
11.30-08.30 העתק ההתנגדות  ה', בשעות  ג',  ב',  קהל בימים: 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 

שד' הרצל 91, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמיר ריטוב 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב השרון  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
משמ/ שד/1/60,  שד/1000,  לתכניות  שינוי  שד/מק/37/60", 

100)שד(.

נווה  השרון,  דרום  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ירק, רח' האגוז - גוש 6821, חלקה 103 בשלמותה.

מטרת התכנית: הסדרה חוקית של בניה עתידית על ידי 
בניה:  היתרי  להוצאת  הוראות  וקביעת  הבניין  בקווי  שינוי 
שינוי קו בניין אחורי מזרח מנקודה A לנקודה B, 1.46-2.74 מ' 
במקום 5 מ' המותרים, קו בניין צדדי צפון מנקודה C לנקודה 
צפון  צדדי  בניין  קו  המותרים,  מ'   4 במקום  מ'   2.08-2.17  ,D
המותרים,  מ'   4 במקום  מ'   1.04-1.14  ,E לנקודה   D מנקודה 
 קו בניין צדדי צפון מנקודה E לנקודה F, 1.9-1.99 מ' במקום 

4 מ' המותרים.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5934, התשס"ט, עמ' 3059.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה דרום השרון, ת"ד 500, נוה ירק, טל' 03-9000560, 
ולבניה מחוז המרכז, שד'  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי דלג'ו 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  מודיעין  חבל  ולבניה 
חמ/מק/33/401", שינוי לתכניות גז/מק/15/401, גז/מק/18/401.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור התעשיה חבל 
מודיעין - גוש 4619 )חלק(, ח"ח 14, 28-26, 35-33, 39, 76-74, 

105-103; מגרש 41.

מטרת התכנית: א( שינוי של חלוקת שטחי הבניה המותרים 
המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  אחת,  בתכנית 
תכסית  הגדלת  ג(  מ';  ל–0  )צפוני(  בניין  בקו  שינוי  ב(  לבניה; 

קומת קרקע.

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

.03-9722887

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

שעליהן היא מסתמכת.
שמעון סוסן 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מזרח השרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' מש/מק/285/1-7", 

שינוי לתכנית מש/1/849.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש 7863, 
ח"ח 3.

מ'  מ–3  )צפוני(  צדדי  בניין  קו  הקטנת  התכנית:  מטרת 
ל–1.77 מ'.

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

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה מזרח השרון, קלנסואה, ת"ד 415, רח' 14/123, קלנסואה, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8781286 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מזרח השרון  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שורקות מופקדת "תכנית מפורטת מס' בר/מק/1/2/109", 

שינוי לתכנית בר/2/109.

גן  אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 220  ,215  ,147-122  ,19  ,16  ,9  ,5-2 חלקות   ,3741 גוש   - רווה 
בשלמותן, ח"ח 116-114, 118, 153-150, 162-158, 164, 198, 199, 

.222 ,221 ,214 ,213

מטרת התכנית: ביצוע תיקון טבלאות לאיחוד וחלוקה בלא 
מהות   ,5.1.2003 ביום  שאושרה  בר/2/109  תכנית  של  הסכמה 
השינוי הוא: הוצאת חלקה 9 מתחום שטח הדרכים והכללתה 
לבעלי  זכויות  ומתן  קיים,  במצב  חקלאית  קרקע  של  בייעוד 
חלקה 9 במגרש זמני מס' 499, בהסכמת בעלי הזכויות במגרש 

זמני 499.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שורקות,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .08-9412714  ,08-9412991 טל'   ,60948 ברנר  גבעת  דואר 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז המרכז, קרית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' -08

.9788444

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

שעליהן היא מסתמכת.
	

מרחב תכנון מקומי שורקות

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

מק/10/256", שינוי לתכניות בר/256, בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 4303, 
חלקות 47, 48, 58, 60 בשלמותן, ח"ח 1, 34, 43, 50, 57, 59, 62, 63; 

גוש 5446, ח"ח 14, 15, 17, 18.
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בר/256  תכנית  לתקנון  9ה  הוראה  שינוי  התכנית:  מטרת 
באופן שיירשם: גגות בתי המגורים יהיו רעפים ו/או גג שטוח 

ו/או שילוב של שניהם.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.12.2009 ובילקוט הפרסומים 5947, התשס"ט, עמ' 3598.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טל' 08-9412991, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית 
וכל   ,08-9788444 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

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

הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' טה/מק/1/12970".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15001, 
חלקה 39 בשלמותה.

למבנה  ושטח  ג'  ממגורים  ייעוד  שינוי  התכנית:  מטרת 
ציבור המאפשרים זיקת מעבר לשטח ציבורי פתוח, תוך שמירה 

על הזכויות שמקנה התכנית המאושרת ג/12970.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבניה   לתכנון 
04-6739555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 

לתכנון ולבניה מחוז הצפון, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

שמוליק חרמש 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה טבריה  

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  כרמיאל  ולבניה 
מק/כר/2/4232",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
שינוי לתכנית ג/424, תואמת לתכנית מק/כר/1/4232, כפיפות 

לתכנית ג/4232.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19145, 
חלקה 104 בשלמותה, ח"ח 81, 82, 84, 92, 105, 161; גוש 19148, 

ח"ח 19, 82; גוש 19159, חלקה 140 בשלמותה, ח"ח 139-135.

שינוי  בלא  מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
בשטח הכולל של כל ייעוד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה כרמיאל, שד' קק"ל 100, כרמיאל, טל' 04-9085681. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עדי אלדר 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  אצבע 
מס' אג/מק/073/9334",  "תכנית מפורטת מקומית  מופקדת  הצפון 

שינוי לתכנית מיתאר ג/5952.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חצור הגלילית - גוש 
13842, חלקה 79.

מטרת התכנית: א( שינוי בצפיפות הדיור; ב( הגדלת מס' 
יחידות הדיור מ–25 יח"ד ל–34 יח"ד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
הגלילית,  חצור  העליון,  הגליל  קנציון  הגליל,  אצבע   ולבניה 
טל' 04-6800077. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, 

ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שמואל לנקרי 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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



141 ילקוט הפרסומים 6005, כ"ז בתשרי התש"ע, 15.10.2009

ולבניה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  יזרעאלים  ולבניה 
מק/יז/12/287",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית גבמ287.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אחוזת ברק - גוש 17785, 
חלקה 56 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין והקלה בתכסית מ–30% 
ל–47%.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6520038 טל' 
נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

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

לתכניות  שינוי  מק/יז/01/3720",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/3720, מש"צ7.

השטים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר החורש - גוש 17723,   
חלקי חלקות 7, 13, 15.

מטרת התכנית: שינויים גאומטריים בשטח המיועד למאפיית   
אורנים על ידי איחוד וחלוקה מחדש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5549.

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/04/4551", שינוי לתכנית 4551.  )2(

 ,17494 גוש   - זרזיר  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
חלקה 18 בשלמותה.

מטרת התכנית: חלוקה למגרשים ושינוי בקווי בניין.  

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5931, התשס"ט, עמ' 2943.

"תכנית מס' מק/יז/14/9075", שינוי לתכנית ג/9075.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ציפורי - גוש 17620,   
ח"ח 5, 14.

מטרת התכנית: שינויים גאומטריים בשטח המיועד למגורים   
על ידי איחוד וחלוקה מחדש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
יזרעאל,  עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 04-6429660, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
 ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,  מחוז 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
האמורים פתוחים לקהל.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מה/מק/2/128".  )1(

רח'  העמק,  מגדל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,17452 גוש   - גבריאל  רמת  צפון,  אזור תעשיה   ,7 האריג 

חלקה 33 בשלמותה.

בתכנית  הקבועים  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
ל–54%;  מ–50%  תכסית  שטח  הגדלת  ב(  וצדי;  אחורי 
ג/בת/128  תכנית  לפי  הנדרשים  בניה  בחומרי  שינוי  ג( 

לחומרי בניה קלים לסככות.

תכנית מפורטת מס' מה/מק/1/3122".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל העמק, רח' קרן   
 12 מגרש  בשלמותה;   234 חלקה   ,17444 גוש   -  56 היסוד 

בשלמותו.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-6507794 טל'   ,590 ת"ד  העמק,  דרך  העמק,  מגדל  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
עילית,  נצרת   ,580 ת"ד  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה 

טל' 04-6558211.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
 	

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק

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

מה/מק/5/160".

רח'  העמק,  מגדל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הנשיאים 50 - גוש 17445, חלקה 88 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית קדמי 
וצדי; ב( לאפשר הסדרת חריגות בניה קיימות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4493.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מגדל העמק, דרך העמק, ת"ד 590, טל' 04-6507794, ובמשרדי 
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הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית   הוועדה 
ת"ד 580, נצרת עילית, טל' 04-6558211, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מגדל העמק  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  גא/מק/13/09",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10284,   
ח"ח 24.

מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין, והגדלת כיסוי קרקע.  

לתכנית  שינוי  גא/מק/28/07",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/15992.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10296,   
חלקה 2 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( חלוקת חלקה מס' 2; ב( שינוי בקווי בניין   
לפי המצב הקיים בשטח; ג( הקטנת גודל מגרש מינימלי, 

והעברת שטחי בניה.

לתכנית  כפיפות  גא/מק/30/08",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/15853.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10268,   
חלקה 40 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( חלוקה למגרשים בלא הסכמת הבעלים;   
שטחי  חלוקת  שינוי  ג(  מינימלי;  מגרש  גודל  הקטנת  ב( 

הבניה בין המגרשים.

לתכניות  שינוי  גא/מק/58/07",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ג/11383, ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10309,   
חלקה 41 בשלמותה, ח"ח 48; גוש 10310, ח"ח 73.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב( שינוי   
בקו בניין; ג( העלאת גובה מבנה מ–15 מ' ל–18.9 מ'; ג( תוספת 

שתי קומות תת–קרקעיות.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

סלאם חאמד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העליון  הגליל  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק/191", 

שינוי לתכנית ג/12887.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משגב עם - גוש 14006, 
ח"ח 24, 25.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה של אזורי 
מגורים, ושטח משולב מסחר, מבנים ומוסדות ציבור.

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

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
גע/מק/151",  מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכנית ג/7576.

גוש  נפתלי -  ומקומם: רמות  השטחים הכלולים בתכנית 
13655, ח"ח 86; מגרש 209 בשלמותו מתכניות ג/4931, ג/7576.

וצדדיים  אחורי  קדמי,  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
הקבועים בתכנית ג/7576.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.12.2006  ובילקוט הפרסומים 5622, התשס"ז, עמ' 1378.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
04-6816372, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
הצפון, נצרת עילית, ת"ד 595, משרד הפנים, טל' 04-6508508, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  
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מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הגליל התחתון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  גת/מק/1/3791",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכנית ג/3791.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית הגליל 
התחתון - בית הספר החקלאי כדורי - גוש 17223, ח"ח 1.

בית  של  ההיסטורי  המבנה  ייעוד  א(  התכנית:  מטרת 
המבנה  ייעוד  ב(  לאומי;  לאתר  הקרובה  וסביבתו  כדורי  ספר 

ההיסטורי לשימור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
.04-6628210 טל'  תחתון,  גליל  ד"נ  התחתון,  הגליל   ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב 
שינוי  גלג/18/09/10708",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הגליל 

לתכניות ג/10708, ג/12907.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש 19353, 
ח"ח 40.

מוצע  תשריט  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
וחלוקה בהסכמה; ב( הקטנת שטח מגרש מזערי.

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

ולבניה לב הגליל, ת"ד 80, סכנין, טל' 04-6746741.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מנחם עירון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבניה 
ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מס' 4/מע/מק/44/6429", 

שינוי לתכניות 4/ג/6429, 4/ג/6540.

 ,16882 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 8 בשלמותה.

בתכנית;  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:   מטרת 
בינוי  הוראות  קביעת  ג(  הסכמה;  ללא  וחלוקה  איחוד  ב( 
ופיתוח; ד( שינוי כיסוי קרקע, ללא שינוי בסך כל אחוזי הבניה 

המותרים; ה( הקטנת גודל מגרש מינימלי.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6468585 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית רבין, נצרת עילית, 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

מק/66/9027", שינוי לתכנית 1/ג/9027.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 11098, 
ח"ח 16-13, 81; גוש 11492, ח"ח 83, 87.

מרתפים  לבניית  אפס  בניין  קווי  קביעת  התכנית:  מטרת 
מתחת למפלס כניסה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.6.2008 ובילקוט הפרסומים 5825, התשס"ח, עמ' 3699.

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

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  
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מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

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

3/מק/2223", שינוי לתכנית מאושרת 15/113/03/3.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, קרית מע"ר 
צפון, רח' הגדוד העברי פינת שד' מנחם בגין - גוש 2072, ח"ח 

14, 76; שטח התכנית: 13.602 דונם.

ידי:  על  בניה,  בהוראות  שינויים  א(  התכנית:   מטרת 
בקו  שינוי  ב(  הבעלים;  בהסכמת  מגרשים  וחלוקת  איחוד  א( 
לקולונדה  מ'  ו–2  למבנה,  מ'  ל–6  מ'  מ–10  צפוני  קדמי  בניין 
למבנה  מ'  ל–5  מ'  מ–0.0  דרומי  קדמי  בניין  קו  עילית,  וחניה 
 ו–0.0 מ' לקולונדה, שינוי בתחום בניה הקבוע בתכנית מ–30 מ' 
לקולונדה;  מ'  ו–54  עליונות  וקומות  הקרקע  לקומת  מ'   ל–50 
ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית על ידי העברת 
875 מ"ר שטחים עיקריים ממשרדים למסחר בלי לשנות את סך 
ועיצוב,  בינוי  בדבר  הוראות  של  שינוי  ד(  הכולל;  השטח  כל 
שינוי במספר קומות מקומה אחת במגרש 6ב ו–5 קומות במגרש 
עילית  חניה  קומת  ומעליה  גלריה  הכוללת  מסחר  לקומת  6א 
פתוחה ומעל מבנה משרדים בן 4 קומות, סך הכל 6 קומות בתא 
ו–45%  6א  במגרש  מ–25%  תכסית  ושינוי   ,1 מס'  שטח החדש 

במגרש 6ב ל–65% בתא שטח החדש מס' 1.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ט, עמ' 3866.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יחיאל לסרי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
7/מק/2543",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 8/248/02/7.

 -  32 שכ'  כסיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גושים 100076, 100076/3, 100076/5

מטרת התכנית: שינוי קו בניין מערבי כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה שמעונים, רח' קק"ל 139, בית ידיעות אחרונות, 

באר שבע, טל' 08-6230966.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

מס' 7/מק/2117", שינוי לתכנית מפורטת 3/103/03/7.

גוש   - דביר  קיבוץ  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
100248/1 לא מוסדר, ח"ח 7, 9; גוש 100275/3 לא מוסדר.

קביעת  ופיתוח,  בינוי  לתכנית  הנחיות  התכנית:  מטרת 
הנחיות בדבר דגמים אחדים, הכנת נספח מנחה לדגמי בתים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5904, התשס"ט.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה שמעונים, רח' קק"ל 139, בית ידיעות אחרונות, 
באר שבע, טל' 08-6230966, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הדרום,  מחוז  ולבניה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שמעונים  

הודעות בתי הדין הרבניים 	 	

בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קוטלר יהודית7.3.2009ברוור רלף9019

שפירא חיים17.1.2003שפירא מרים2266

פנקובסקי ישעיהו 0351
מנחם

אדלר אהרן12.9.2009

משעלי אסתר30.3.2009משעלי יצחק1037

צדוק ברכה6.8.2009צדוק ציון1810

בנימינוב בוריס20.12.2008בנימינוב תמרה4197

שורין צבי זאב29.6.2009שורין דבורה6893

וילמובסקי אלתר 6656
מאיר

וילמובסקי 15.1.2001
צפורה תמר

אפרים רבקה31.8.2009חיים גאני יונתן7006

מילר מרינה31.7.2009מילר בוריס5703

גליק עזריאל בן 3653
ציון

גליק רחל8.12.2008
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אלמוזנינו שמעון23.1.2005אלמוזנינו אליהו6480

אלמוזנינו 1707
חיה–דליה

אלמוזנינו שמעון21.2.2002

עובד דוד2.9.2005עובד פלורה4239

הניג שלמה אהרן11.4.2009הניג חוה0505

חוברה שי4.4.1994חוברה יחיא2154

חוברה שי14.5.2004חוברה נעמי2162

כ"ד באלול התשס"ט )13 בספטמבר 2009(

																																															משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מושיאשוילי 0665
אברהם

מושיאשוילי 27.6.2009
גבריאל

חדד שרה23.1.2008חדד יאיר6393

פנקובסקי 8462
ישעיהו מנחם

בצ'קאייב מתתיהו6.8.2009

סטולר חנה8.5.2009לייבוביץ יהודית9808

רז סמדר18.6.2009רז צביה0117

עובדיה משיח3.11.2008עובדיה פלורנס4393

בורקוש צבי23.7.2009בורקוש נחמה8513

ריבנר פיאלקוב 30.6.2009זמל לילי7456
חיים

שרון שמואל8.6.2009שרון מרדכי6435

כהן אבי20.10.1989כהן מאיר7358

נפתלי יורם9.1.1989פרפורי סלימה2385

מזרחי אסתר26.7.2009מזרחי יוסף9253

חודדד דליה6.8.2009חודדד אברהם5251

גולדשטיין יהודה15.8.2009גולדשטיין רות2692

קסלר פנינה3.7.2009אלבוקרק יצחק7899

זרגרי ראובן30.3.2004זרגרי פירוזת4417

חרמוני אביה29.7.2009חרמוני הדסה3818

רפאל לואיז11.3.2008רפאל יוסף2664

רפאל לואיז19.2.1993רפאל מלוק2672

עמי זמירה14.8.2009עמי רונן–ראובן4657

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גומל דוד31.7.2009גומל יעל5440

עמירה יהודית8.8.2009עמירה ציון4425

פולק יצחק–פולק30.5.2005פולק חיים–צבי9168

טרנטו יעקב19.8.2009טרנטו נעמי1533

גרינברד ילנה20.8.2009גרינברג דוד7498

גמליאל אבישי31.5.2009גמליאל ורדה3323

גמליאל אבישי1.1.1998גמליאל דוד9802

פודולסקי בנימין22.7.2009פודולסקיה רחל8185

נסימיאן שושנה4.1.2003נסימיאן משה1012

צמח יוסף15.2.2009צמח ישראל2171

כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(

                                                רפאל כהן, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בחיפה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אלימלך דוד שלוםאלמלח משה6014

רווח אמיר24.8.2009רווח יהודה7291

מולדבסקי 7271
דמיטרי

מולדבסקי פולה11.6.2009

אבוזגלו יעקב11.12.2004אבוזגלו אסתר1954

כהן משה22.8.2008כהן סימי6917

דיזרעאלי יצחק19.11.2008שערבן דנן5141

יצחקי שלמה11.6.2006אולאי עזיזה1225

ברדוגו כרמלה22.5.2007נחמניה ריטה7114

שטרן פאני14.6.2009שטרן מנחם8518

יצחקי ברברה24.8.2009יצחקי צבי6397

מזרחי חיים1.7.2009מזרחי סטריה5157

מזרחי חיים22.4.206מזרחי משה7615

אלי משה17.9.2006אלי יעקב0701

אלי משה3.6.2009אלי דייזי1563

גולדנברג בלנקה 5624
בלומא

גולדנברג חיים22.7.2007

מעלם רוזי2.7.2009מועלם יורם6302

ניסן עדה14.11.2004רובינפלד מיכאל4460
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ניסן עדה21.7.2009רובינפלד טובה4478

זערור אברהם29.7.2009עטר עזיזה3211

סבו אוה20.8.2009סבו אאוגן3239

זבטאני יוחנן18.4.2009זבטאני צביה9636

קרייניץ שורה5.8.2009גדריש מניה7128

אלדר גילה21.8.2009אלדר עמי3883

קרן צבי23.6.2009קשיבונוס צירל2815

סבירסקי אסתר3.3.2009יגר גלוק קלרה5821

עטיה אלרועי6.8.2009עטיה יוסף9097

גידס אבא25.1.2006גידס אוה1709

ליטיצ'בסקי 4.2.2009ליטצ'בסקי אנה1746
אלכסנדר

ממן שמעון14.8.2009ממן שמחה5224

גמזו יצחק שמואל24.7.2009גמזו רחל9080

ביברמן רותי22.6.2009טיכברג סבינה7798

פריד אדלברט 7242
בלה

פריד צפורה1.8.2009

בן צבי חיה28.3.2007רזניק נינה2834

בן צבי חיה2.6.2009רזניק אלכסנדר2826

חיים עזרא14.5.2009חיים ציון0447

מלק בנימין26.6.2009מלק משה לזר2338

גבור אמנון5.6.1999גבור גרשון6963

מלמן לאוניד15.2.2009מלמן פאינה2012

צין צפורה22.6.2009צין זיגפריד1835

פוגל אריה יהודה2.7.2009פוגל צבי5617

ווינטר טובה11.7.2009גרוס אסתר0220

צולר דוד20.7.2009צוללר ישראל5238

חזיזה ליזט1.3.2009חזן משה4407

לסרי רנה16.6.2009אקשוטה יצחק3499

בינדר לילי19.4.2005ויסוסנסקי סופיה8142

גלברג יעל18.1.2007אוסקטו דוד3007

הרשקוביץ בקי27.7.2009הרשקוביץ משה7282

מאיר ברק מירה3.8.2009ברק פניה8650

מאיר ברק מירה3.1.2004ברק סימון3192

ליברמן בלומה19.6.2008ליברמן יצחק4207

דים יהושע13.8.2009דים אסתר6228

אזולאי קטי אסתר23.7.2009אזולאי מוריס1304

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ייבין גוכמן 6662
ברוניסלב

ייבין ולדמיר20.7.2009

ג' באלול התשס"ט )23 באוגוסט 2009(

                          														יצחק	היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אידן אבגר9.8.2009ונדר ברוך7594

נסים שמעון12.8.2009נסים רחל7911

שרון חביבית16.4.2008חנוכה רחל6790

אלול ענת1.10.2008פרידמן דב1734

וידר משה15.1.2009וידר יהודית5315

שמיר אילנה25.7.2009שמיר עמינדב5419

קאופמן שרה1.9.2009פרל אליעזר9420

פישברג משה15.7.2009פישברג פני0885

צמיר )ציימר( 4.3.1986בר דבורה1142
טובה

בר ברנרד 1134
יששכר

צמיר )ציימר( 11.10.1991
טובה

פאריינתי 6515
ויקטור

פאריינתי ציון20.6.2009

כריס רונית8.6.2009יעקב גדליה8147

רוזנברג בתיה4.5.2009חפץ זלמן0029

ו' בתשרי התש"ע )24 בספטמבר 2009(

																																												חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ויזאן בנימין2.6.2003אוזיאן נצריה7546

כהן לאה14.6.2009כהן שלום5595

בן דיין אלי31.5.2009בן דיין יעקב

זיגלמן יואב10.7.2009זיגלמן הלנה0917
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ויצמן משה7.1.2008ויצמן רינה8473

כ"ז באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(

																																												שלמה	דידי,	המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות

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

מס' 

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ציבולבסקי 42811/1
גריגורי

ציבולבסקי נלה14.2.1997

ציבולבסקי 42812/1
חיינה

ציבולבסקי נלה24.5.2001

ברקליפה דורית 6.2.2009ברקליפה ציון42822/1
חנה

ציציאשוילי 42840/1
רפאל

טל שלומי22.7.2009

ציציאשוילי 42841/1
אתרי

טל שלומי19.2.2006

קרפובסקיי 42842/1
לאוניד

קרפובסקיי בלה30.8.2009

דרעי גוסלין18.12.2008דרעי אנדרי42844/1

פרסצקי ולרי14.8.2009פרסצקי יפים42845/1

פאר אליס20.5.2009טל שבע42849/1

קגן מאיה11.7.2009קגן מניה42851/1

אדהנן טזנו1.1.1978אדהנן קובי42855/1

בן דוד רחל4.7.2009אפללו מכלוף42862/1

כ"ח באלול התשס"ט )17 בספטמבר 2009(

																																																	ניסים	דרי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

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

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דהאן רפאל רפי24.7.2006דהאן שלמה4123

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

אלבז מוריס13.4.2009אלבז מריה6064

אלבז מוריס22.12.1996אלבז דוד6056

מינץ אלכסנדרה29.7.2009מינץ יפים8713

מרקוביץ שושנה5.6.2009מרקוביץ דוד4517

סויסה אסתר 2723
ליאת

סויסה אוריאל16.6.1998

סויסה אוריאל22.2.2009סויסה משה2715

גבריאלי 9941
ישראל

גבריאלי תקוה12.8.2009

גנץ גיזי4.8.2009גנץ משה2268

ביטון יוסף22.8.2009דלטון מסודי3101

טלשבסקי 5187
קוזלוב אלכס

טל דימיטרי1.12.2006

דואניאס 6140
שושנה אירית

אלהרר שרית9.9.2009

משה כהנא מרדכי15.8.2009כהנא יונה9692

כ"ז באלול התשס"ט )16 בספטמבר 2009(

																																													אברהם	פרץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות

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

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שטרית יחיאלי"ב תמוז ס"חשטריט ישראל7168

ברטל דניאלהל' ניסן ס"טברטל משה4534

זגורי אשרט"ו תמוז ס"וזגורי זוהרה2529

בריימן רעיהכ' טבת ס"וויינר אליזבתה7575

שטרית שלוםז' תמוז ס"גשטרית רחמים2117

שטרן נורהז' אלול ס"טשטרן יוליו2624

זאיבלב אנהי"ד אב ס"טזאיבלב יפים0751

סבח דינהה' אלול ס"טעמר אברהם5116

כ"א באלול התשס"ט )10 בספטמבר 2009(

																																														יצחק	דהאן, המזכיר הראשי
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בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

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

מס'
שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מאור חיים 4146
צבי

מאור אסתר21.6.2009

ד' בתשרי התש"ע )22 בספטמבר 2009(

																																															צבי	מוראד, המזכיר הראשי

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

ג'וזף גרטנר )ישראל( בע"מ

)ח"פ 51-282259-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בעלי המניות בחברה הנ"ל קיבלו 
חנם,  שרון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

ממשרד עורכי דין, רח' תובל 13, רמת גן 52552, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שרון חנם, עו"ד, מפרק

בית מאפיה כהן את עטיה בע"מ

)ח"פ 51-134508-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתוק כהן, ת"ז 62042734, 

מרח' בז 11, להבים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מתוק כהן, מפרק

אר.אס.אי. טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

)ח"פ 51-401726-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון דותן, ממשרד 

עו"ד גרנות ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דורון דותן, עו"ד, מפרק

סטרייקר ג'י. איי בע"מ

)ח"פ 51-196972-7(

)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 13.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

נתן טייג סחר בע"מ

)ח"פ 51-203824-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן טייג, ת"ז 009784489, 

מרח' החבצלת 1, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נתן טייג, מפרק
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גדעון להב יוזמות בע"מ

)ח"פ 51-277004-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.8.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון להב, ת"ז 053676391, 

מרח' קורנית 14, צור יגאל, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון להב, מפרק

סטיגו אינוביישן בע"מ

)ח"פ 51-371811-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון פרידמן, ת"ז 

058215039, מרח' התבור 9, מבשרת ציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון פרידמן, מפרק

אס.אמ.פי יזום והשקעות בע"מ

)ח"פ 51-277325-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.8.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את שחורה פוסטלניק, ת"ז 030107197, 

מרח' בורלא 30, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שחורה פוסטלניק, מפרקת

פלוטו שיפינג טרסטי בע"מ

)ח"פ 51-231126-7(

)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 10.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  דורש,  מאנפרד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

וורפסטראס 114-112, בקיאל גרמניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאנפרד דורש, מפרק

אלמה אינווסט בע"מ

)ח"פ 51-391057-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 11.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי מיכאל ואת 
עו"ד רונן מיכאל, מרח' חרות 5, רמת גן 52541, טל' 03-7510101, 

למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

      ד"ר מרדכי מיכאל, עו"ד      ד"ר רונן מיכאל, עו"ד

מ פ ר ק י ם

א.ד אלדב בע"מ

)ח"פ 51-354939-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,15.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
דן סלוצקי, ת"ז 323735613,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
מרח' ההסתדרות 5, דירה 13, גבעתיים, טל' 054-5936356, למפרק 

החברה.

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

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

דן סלוצקי, מפרק

מ.י.ת.מ. מהנדסים יועצים )ת"א 1979( בע"מ

)ח"פ 51-082051-7(

)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 8.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליעזר אהרון, מרח' 

כיכר רבין 10, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אליעזר אהרון, עו"ד, מפרק

מינימרקט עילבון בע"מ

)ח"פ 51-275900-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עביר סרור, ת"ד 17, 

עילבון, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עביר סרור, עו"ד, מפרקת

גמא תקשורת )יצור ויצוא( 1980 בע"מ

)ח"פ 51-086995-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2009, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את יעקב הלפרין, מרח' עציון 23, רעננה, 

למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב הלפרין, מפרק

גני פרג בע"מ

)ח"פ 51-045005-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.6.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  גורן,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
03- פקס'   ,03-5407020 טל'   ,47235 השרון  רמת   ,48 סוקולוב 

5407064, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר גורן, עו"ד, מפרק

בית הלחמי מוצרי נוי בע"מ

)ח"פ 51-053354-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.9.2009, התקבלה החלטה 
טילר,  לוי  דורית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ת"ז 53536538, מרח' אבן גבירול 124, תל אביב 62038, למפרקת 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דורית לוי טילר, עו"ד, מפרקת

ז'ק סודאי הנדסה בע"מ

)ח"פ 51-153812-6(

)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 9.9.2009, התקבלה החלטה 
ז'ק סודאי, מרח' פאגלין  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

עמיחי 8/3, תל אביב, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ז'ק סודאי, מפרק

דשא קל 96 בע"מ

)ח"פ 51-225987-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  רומי,  בנצי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרמורק 6-4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנצי רומי, עו"ד, מפרק

בני דרור פלסט בע"מ

)ח"פ 51-171116-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  רומי,  בנצי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרמורק 6-4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנצי רומי, עו"ד, מפרק

בני דרור בעלי חיים בע"מ

)ח"פ 51-177409-3(

)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 13.9.2009, התקבלה החלטה 
מרח'  רומי,  בנצי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרמורק 6-4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בנצי רומי, עו"ד, מפרק

יובל לנדשפט

)ח"פ 51-161201-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל לנדשפט, ת"ז 

05786292, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען החברה, רח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

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

יובל לנדשפט, מפרק

אמפא קאר ליס מימון ישיר בע"מ

)ח"פ 51-387520-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

אמפא ליס הנפקות 3 בע"מ

)ח"פ 51-342956-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

אמפא ליס הנפקות 4 בע"מ

)ח"פ 51-347656-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

אמפא ליס הנפקות 5 בע"מ

)ח"פ 51-347658-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

אמפא ליס הנפקות 6 בע"מ

)ח"פ 51-347657-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

חמית בדר יד ראשונה בע"מ

)ח"פ 51-314782-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

חמית בדר הנפקות )2( בע"מ

)ח"פ 51-314717-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

אמפא ליס הנפקות 2 בע"מ

)ח"פ 51-337872-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

חמית בדר השכרת רכב יעודית )1( בע"מ

)ח"פ 51-312312-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב מיום 16.9.2009, 
החברה  את  לפרק  החלטה  החברה  של  המניות  בעלי  קיבלו 
בע"מ,  מוטורס  קרסו  אצל  פרבר,  ניר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

מרכז לוגיסטי, פארק ראם, ת"ד 90, בני עי"ש, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פרבר, עו"ד, מפרק

 קיפי - מוצרים אינטראקטיביים לבידור וחינוך 
ילדים בע"מ

)ח"פ 51-344059-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,14.9.2009 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שי בן אפרים, ת"ז 27798446, מרח' הדקל 5, אור יהודה, למפרק 

החברה.

שי בן אפרים, מפרק

מ.מ.ע.מ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-267484-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול החלטה על פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי בישיבת בעלי המניות של החברה 
הנ"ל, שהתקיימה ביום 13.9.2009, הוחלט לבטל את ההחלטה 
המיוחדת מיום 20.9.2007 בדבר פירוק החברה מרצון, וכן לבטל 

את מינויו של ישראל רובין כמפרק החברה.

ישראל רובין, מנהל

דירש השקעות בע"מ
)ח"פ 51-267435-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול החלטה על פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי בישיבת בעלי המניות של החברה 
ההחלטה  את  לבטל  הוחלט   ,7.9.2009 ביום  שהתקיימה  הנ"ל, 
המיוחדת מיום 16.12.2007 בדבר פירוק החברה מרצון, וכן לבטל 

את מינויו של אילן חייקין כמפרק החברה.

אילן חייקין, מנהל

ר.ט.י.מ.א בע"מ
)ח"פ 51-267487-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול החלטה על פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי בישיבת בעלי המניות של החברה 
ההחלטה  את  לבטל  הוחלט   ,7.9.2009 ביום  שהתקיימה  הנ"ל, 
המיוחדת מיום 20.9.2007 בדבר פירוק החברה מרצון, וכן לבטל 

את מינויו של משה כהן כמפרק החברה.

משה כהן, מנהל

פארדיסו הפקות בע"מ
)ח"פ 51-193122-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול פירוק מרצון של החברה

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2009, נתקבלה החלטה 

לבטל את הליך פירוקה של החברה מרצון.

פנחס מגורי כהן, עו"ד, מפרק

קשר מפגש אמנים ישראלים
)ע"ר 58-028594-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,11.10.2002 ביום  שהתכנסה 
 ,29037 ת"ד  יריחובר,  אלן  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

ירושלים 91290, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אלן ש' יריחובר, רו"ח, מפרק
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אופל השקעות נדל"ן מ.ג.נ. בע"מ 
)ח"פ 51-417151-1(

)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 18.11.2009, בשעה 12.00, ברח' אבא הלל 16, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               איתן דמרי, רו"ח, מפרק

הולי בייגלס בע"מ
)ח"פ 51-221792-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המעפילים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
7א, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד ישר, מפרק

פריצי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-389490-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2009, בשעה 8.30, ברח' האורן 5, מושב 
שדי חמד, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרית איילון, עו"ד, מפרקת

פרוטקטוליין בע"מ
)ח"פ 51-415331-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שנהב  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,7.12.2009 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ושות', עורכי דין, רח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב 60710, 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6110760 טל' 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר איל שנהב, עו"ד, מפרק

אלי אדמוני בע"מ
)ח"פ 51-329047-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 3.12.2009, בשעה 12.00, ברח' הרב אשי 15, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי אדמוני, מפרק

ש.ד.מ. - שרותי דיווח ומסים בע"מ
)ח"פ 51-077442-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,5 לינקולן  ברח'   ,14.00 בשעה   ,3.12.2009 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה קלסי, עו"ד, מפרק

א. י. דואניס תיירות בע"מ
)ח"פ 51-343279-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2009, בשעה 16.00, ברח' זצ"ל 5, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי דואניס )דובניז(, מפרק

ג'רוזלם וונצ'ר פרטנרס IV )ישראל(
)ש"מ 55-020707-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות מוגבלת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 60 לפקודת השותפויות 
העבירה   ,27.12.2006 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח 
תגמולים  קופת   - עצמה  בשותפות,  המוגבלת  השותפה 
 ,520021494 ח"פ  בע"מ,  לישראל  לאומי  בנק  ליד  לעצמאיים 
להראל-עצמה מסלול כללי, ת"ז 500601018, רח' אבא הלל 3, 

רמת גן 52522, את זכויותיה וטובות הנאתה בשותפות.

המוגבלת  השותפה  העבירה  ה–27.12.2006,  ביום  כן,  כמו 
בשותפות, תעוז קופת תגמולים ליד בנק לאומי לישראל בע"מ, ח"פ 
520022450, להראל-תעוז מסלול כללי, ת"ז 500602438, רח' אבא 

הלל 3, רמת גן 52522, את זכויותיה וטובות הנאתה בשותפות.

אריאל פוס, עו"ד    
                              בא כוח השותפות




