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הודעה על מינוי יועץ משפטי לכנסת
לפי חוק הכנסת, התשנ"ד-1994

אני  התשנ"ד-11994,  הכנסת,  לחוק  22)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע בזה כי באישור ועדת הכנסת מיניתי היום את עורך דין 

איל ינון ליועץ המשפטי לכנסת.
כהונתו של עורך דין ינון בתפקיד היועץ המשפטי לכנסת 
המכהנת2,  המשפטית  היועצת  של  כהונתה  תום  עם  תחל 

בהתאם לסעיף 26 לחוק האמור.

כ"ה בטבת התש"ע )11 בינואר 2010(
)חמ 3093—3( 

ראובן רובי ריבלין  
יושב ראש הכנסת  __________

1 ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשס"א, עמ' 50.

2 י"פ התשס"ו, עמ' 342.

הודעה על מינוי מנהלת כללית
מודיעים בזה, כי נשיאות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, 
)16 במרס 2010(, מינתה את  בישיבתה מיום א' בניסן התש"ע 
של  הכללית  המנהלת  לתפקיד    ,059734194 ת"ז  עדס,  אורלי 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

ג' בניסן התש"ע )18 במרס 2010(
)חמ 16—3( 

אילה פרוקצ'יה  
שופטת בית המשפט העליון  
יושבת ראש ועדת הבחירות  

המרכזית לכנסת ה–19  

מינוי חברי ועדת הסמכה
לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לתקנות הטוענים השרעיים, 
התשכ"ג-11963, אני ממנה את הרשומים מטה לחברי הוועדה 

לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם של טוענים שרעיים:

הקאדי עבד אלחכים סמארה, קאדי של בית הדין השרעי 
לערעורים - יושב ראש;

הקאדי מחמד זבדה, קאדי של בית דין שרעי - חבר;

הקאדי זיאד להואני, קאדי של בית דין שרעי - חבר.

מענה של הוועדה: בית הדין השרעי לערעורים, רח' כנפי 
נשרים 9, ירושלים.

מינוי חברי הוועדה לבחינות בדין השרעי לצורך הסמכתם 
של טוענים שרעיים2 - בטל.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 2038—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ק"ת התשכ"ג, עמ' 1374.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 495.

 הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת המינויים
לקאדים - מד'הב

לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962

הדרוזיים,  הדתיים  הדין  בתי  לחוק  11)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשכ"ג-11962, אני מודיע כי בהרכב ועדת המינויים לקאדים-

מד'הב, חל שינוי כדלקמן:

במקום "זאב בנימין בגין, שר - חבר" יבוא "איוב קרא, סגן 
שר - חבר".

לקאדים-מד'הב2  המינויים  ועדת  הרכב  בדבר  ההודעה 
תתוקן לפי זה.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 1185—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.

2 י"פ התשס"ט, עמ' 4568.

הארכת מינוי אפוטרופוס כללי וכונס רשמי
לפי חוק האפוטרפוס הכללי, התשל"ח-1978, לפי פקודת 
פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980, ולפי פקודת 

החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק האפוטרופוס הכללי, 
]נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת  138)א(  סעיף  התשל"ח-11978, 
חדש[, התש"ם-21980, וסעיף 1 לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
שלמה  דין  עורך  של  מינויו  את  מאריך  אני  התשמ"ג-31983, 

שחר4, ת"ז 057246092, לאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.

בדצמבר   31( התשע"א  בטבת  כ"ד  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2010

ד' באדר התש"ע )18 בפברואר 2010(
)חמ 667—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1  ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

639; ס"ח התשמ"ג,  34, עמ'  נוסח חדש  דיני מדינת ישראל,    2 

   עמ' 66.
3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

4  י"פ התשס"ה, עמ' 1312; התשס"ז, עמ' 3416.

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-
11976, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט האלה, 

לאמת חתימת נוטריון:

אילנה שטרק, ת"ז 046877635;  )1(

אפרת לנקרי, ת"ז 033225129;  )2(

__________
1 ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.
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סופיה ניסים, ת"ז 024941882;  )3(

רונית פרטוש, ת"ז 024253130;  )4(

אורית בן–מלך, ת"ז 055246334;  )5(

אתי שריקר, ת"ז 028474559;  )6(

ציפי פרג', ת"ז 024184194;  )7(

איה רום, ת"ז 033888439;  )8(

אולגה סגל, ת"ז 305846362.  )9(

ד' באדר התש"ע )18 בפברואר 2010(
)חמ 165—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  

מינוי חברים בוועדות ערר
 לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
 5 וסעיפים  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים  הכלכלית 
ו–12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-31992, ולפי המלצת שר 
ערר  בוועדות  לחברים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  הפנים, 

לפי החוק, במחוז מרכז:

בעז תענך, ת"ז 023028665;
עמוס פרג'ון, ת"ז 038589990;
ירון עובדיה, ת"ז 022374748.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

ט"ז בחשוון התש"ע )3 בנובמבר 2009(
)חמ 810—3( 

יעקב נאמן  
שר המשפטים  __________

1 ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.

2 ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

3 ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש ועדת הבחירות
לפי תקנות המועצה לענף הלול )כללים בדבר בחירת נציגי 

המגדלים(, התשס"ה-2005

7)א()1( לתקנות המועצה לענף  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
נציגי המגדלים(, התשס"ה-12005,  )כללים בדבר בחירת  הלול 
אני ממנה את נתן עמית, ת"ז 004646444, שופט בית משפט מחוזי 

בדימוס, ליושב ראש ועדת הבחירות לפי התקנות האמורות.
כ"ג בשבט התש"ע )7 בפברואר 2010(

)חמ 3426—3( 
בנימין זאב בגין  

ממלא מקום שר המשפטים  __________
1 ס"ח התשס"ה, עמ' 828; התשס"ט, עמ' 230.

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו–229 לפקודת 
מס הכנסה1 )להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים, 

חיים גבאי, ת"ז 052628369, לסגן מנהל לעניין הפקודה.

תוקף המינוי יפוג עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(
)חמ 768—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  

מינוי סגן מנהל
 לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,

התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את עובד 
מנהל  סגן  לשמש   ,052628369 ת"ז  גבאי,  חיים  המסים,  רשות 

לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(
)חמ 324—3( 

יובל שטייניץ  
שר האוצר  __________

1 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

מינוי חבר במועצה להסדר ההימורים בספורט
לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההימורים  להסדר  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
עובד  פרידמן,  רוני  את  ממנים  אנו  התשכ"ז-11967,  בספורט, 
המדינה, נציג משרד האוצר, לחבר המועצה להסדר ההימורים 

בספורט.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ד בטבת התש"ע )31 בדצמבר 2009(
)חמ 3-585(

                 לימור לבנת                       יובל שטייניץ
         שרת התרבות והספורט                    שר האוצר

__________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשנ"ה, עמ' 130; י"פ התשס"ו, 

   עמ' 3408.

מינוי חבר במועצה להסדר ההימורים בספורט
לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההימורים  להסדר  לחוק   4 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
עובד  לנג,  עמית  את  ממנים  אנו  התשכ"ז-11967,  בספורט, 
המדינה, נציג משרד האוצר, לחבר המועצה להסדר ההימורים 

בספורט.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ג בטבת התש"ע )30 בדצמבר 2009(
)חמ 3-585(

                 לימור לבנת                       יובל שטייניץ
         שרת התרבות והספורט                    שר האוצר

__________
התשס"ו,  י"פ   ;130 עמ'  התשנ"ה,   ;142 עמ'  התשכ"ז,  ס"ח    1 

    עמ' 3408.
__________

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
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מינוי פקידת סעד מחוזית

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני ממנה את דורית בלשן רדעי, ת"ז 025653502, 

לפקידת סעד במחוז חיפה והצפון, לעניין החוק האמור.

מינויה הקודם2 - בטל.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-142(

         יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1   ס"ח התש"ך, עמ' 52. 

2   י"פ התשס"ג, עמ' 1639.

 ביטול מינוי פקידי סעד 
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מבטל  אני  התש"ך-11960, 

לפקידי סעד לעניין החוק האמור:

1. עמאר בשארה, ת"ז 058604711 - אל–טירה2;

2.  אתי גולן, ת"ז 003994001 - רחובות3;

3. מיכל בן דן, ת"ז 428614386;

4. אור וינינגר, ת"ז 024428237 - נס ציונה5;

5. אתי צור6;

6. ריבה ליפכין7.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-142(

         יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    ס"ח התש"ך, עמ' 52. 

2    י"פ התשס"ג, עמ' 1639.

3    י"פ התשס"ד, עמ' 2204.

4   י"פ התשס"ו, עמ' 1966.

5    י"פ התשס"ה, עמ' 3624.

6   י"פ התשנ"א, עמ' 2478.

7   י"פ התש"ן, עמ' 3676.

שינוי מינוי פקידת סעד

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
ת"ז  גלילי,  שושנה  של  מינויה  את  משנה  אני  התש"ך-11960, 
2053474284, במקום "מועצה אזורית חוף השרון3" יבוא "רעננה".

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-142(

         יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1   ס"ח התש"ך, עמ' 52. 

2   י"פ התשנ"ו, עמ' 1182.

3   י"פ התשס"ט, עמ' 4384.

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

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

למבוגרים, לעניין החוק האמור:

1. סיון קוריס, ת"ז 033697624 - במחוז ירושלים;

2. נירית כהן קראוס, ת"ז 025192485 - במחוז תל אביב והמרכז.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-141(

         יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

   עמ' 88.

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
  ,031580913 ת"ז  שטרן,  הדס  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז, לעניין החוק 

האמור.

מינויה הקודם תחת השם הדס אמירי - בטל.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-141(

        יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

   עמ' 88.

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

חדש[,  ]נוסח  המבחן  לפקודת   27 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את שיזף ברושי, ת"ז 031424575, לקצינת 

מבחן לנוער, במחוז תל אביב והמרכז, לעניין החוק האמור.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-141(

        יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

   עמ' 88.

מינוי פקידת סעד
 לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם

ומעמד היילוד(,התשנ"ו-1996

לנשיאת  הסכמים  לחוק  20)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני  התשנ"ו-11996,  היילוד(,  ומעמד  הסכם  )אישור  עוברים 
סעד  לפקידת   ,012437786 ת"ז  אפשטיין,  קריסטין  את  מסמיך 

במחוז חיפה והצפון, לעניין החוק האמור.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-2769(

        יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.
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מינוי פקידת סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ,027194208 ת"ז  בראון,  סימה  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

לפקידת סעד במועצה אזורית שומרון, לעניין החוק האמור.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-1769(

        יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56.

מינוי פקיד סעד ראשי
לפי חוק הסעד )טיפול במפגרים(, התשכ"ט-1969

)טיפול  הסעד  לחוק  21)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ת"ז  שוורץ,  אמיר  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969,  במפגרים(, 

030560247, לפקיד סעד ראשי לעניין החוק האמור.

מינויו הקודם2 - בטל.

י"א באדר התש"ע )25 בפברואר 2010(
)חמ 3-228(

        יצחק הרצוג
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.

2   י"פ התשנ"א, עמ' 471.

מינוי ממונים למועצה הדתית כפר סבא
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את יהודה כהן, ת"ז 
059769828, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה במועצה הדתית 
כפר סבא, ואת ישעיהו מלכא, ת"ז 063056659, לכהונת ממונה 

שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(.

א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

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

מינוי ממונים למועצה הדתית בני עייש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את אהרון ענאקי, ת"ז 
030657373, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה במועצה הדתית 
ממונה  לכהונת   ,051366003 ת"ז  תנעמי,  שלמה  ואת  עייש,  בני 

שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(.

א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

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

מינוי ממונים למועצה הדתית כפר יונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את אהרון חג'ג', ת"ז 
054883111, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה במועצה הדתית 
יונה, ואת דב דומברוביץ, ת"ז 030070700, לכהונת ממונה  כפר 

שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(.

א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

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

מינוי ממונים למועצה הדתית כפר תבור
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
ת"ז  לוי,  גרשון  את  ממנה  אני  ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, 
052784246, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה במועצה הדתית 
ממונה  לכהונת   ,053452488 ת"ז  שטרול,  יצחק  ואת  תבור,  כפר 

שאינו בעל סמכות הכרעה.

תוקף המינוי מיום א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(.

א' באדר התש"ע )15 בפברואר 2010(
)חמ 140—3( 

יעקב מרגי  
השר לשירותי דת                     __________

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

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר 
לקרית אתא

 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(,
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף   
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
מודיעה ועדת הבחירות לרב עיר לקרית אתא, כי המועד לבחירת 
רב עיר לקרית אתא נקבע ליום י"ח בסיוון התש"ע )31 במאי 2010(, 

בשעות 19.00-16.00, במשרדי המועצה הדתית קרית אתא.

"מי  לאמור:  הקובעת  17)א(  לתקנה  מופנית  הלב  תשומת 
את  הבחירות  לוועדת  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  שכשיר 
מועמדותו בכתב לא יאוחר מ–14 ימים לפני מועד הבחירות, וכן 
יאוחר מהמועד  לא  הבוחרת,  מחברי האסיפה  רשאים שלושה 

האמור, להציג מועמד שהסכים לכך בכתב...".

בעלי כשירות, כאמור בתקנות 4 ו–5 לתקנות, רשאים להיות 
מועמדים לתפקיד רב עיר לקרית אתא.

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, 
ניתן להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום ד' 
בסיוון התש"ע )17 במאי 2010(, במעטפה סגורה לידי יושב ראש 
ועדת בחירות באמצעות אסתר דהרי, במשרדי המועצה הדתית 
בשעות א'-ה'  בימים  אתא,  קרית   ,14 זבולון  רח'  אתא,   קרית 

__________
1  ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.
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13.00-8.00, או לשלוח בדואר רשום למועצה הדתית ולציין לידי 
יושב ראש ועדת הבחירות.

כ"ב בניסן התש"ע )6 באפריל 2010(
)חמ 44—3( 

יצחק זר  
יושב ראש ועדת הבחירות  

לרב עיר לקרית אתא                     

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "הסדרת נחל 
הונחה  שקמה-בשור,  ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה  תפרח", 
הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  הניקוז  רשות  במשרדי 

המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור,  החוק  לפי  התנגדות 
שקמה-בשור, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שקמה-בשור,  ניקוז  רשות  הוא:  התנגדות  להגשת  המען 
פארק תעשיות הייטק, עומר 84965.

כ' בכסלו התש"ע )7 בדצמבר 2009(
)חמ 71—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

מפני  וההגנה  הניקוז  לחוק   24 סעיף  להוראות  בהתאם 
שיטפונות, התשי"ח-11957 )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיע, כי 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק הניקוז ולאחר התייעצות 
עם מועצה הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכניות הניקוז 
"הסדרת נחל אונו" של רשות ניקוז ירקון2, שהודעה על הנחתה 

פורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ז, עמ' 1147.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות הניקוז 
ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ט' בשבט התשס"ט )3 בפברואר 2009(
)חמ 71—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

מפני  וההגנה  הניקוז  לחוק   24 סעיף  להוראות  בהתאם 
שיטפונות, התשי"ח-11957 )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיע, כי 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק הניקוז ולאחר התייעצות 
עם מועצה הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכניות הניקוז 
"הסדרת נחל השלושה בקטע משד' מוטה גור עד רצועת הרכבת" 
פורסמה  הנחתה  על  שהודעה  לכיש2,  שורק  ניקוז  רשות  של 

בילקוט הפרסומים התשס"ט, עמ' 2056.

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  הניקוז 

הניקוז.

ו' בשבט התש"ע )21 בינואר 2010(
)חמ 71—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

מפני  וההגנה  הניקוז  לחוק   24 סעיף  להוראות  בהתאם 
שיטפונות, התשי"ח-11957 )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיע, כי 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק הניקוז ולאחר התייעצות 
עם מועצה הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכניות הניקוז 
ניקוז  רשות  של  ידידיה"  שכונת  בקטע  כופר  נחל  ניקוז  "מפעל 
פורסמה  הנחתה  על  שהודעה  הניקוז(,  רשות   - )להלן  ירקון2 

בילקוט הפרסומים התשס"ו, עמ' 1241.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  הניקוז 

הניקוז.

כ"ה באלול התשס"ט )14 בספטמבר 2009(
)חמ 71—3( 

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר                     __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק 
האמור, המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי, שנחתם 
ביום כ"ד בטבת התש"ע )10 בינואר 2010( בין לשכת התיאום של 
הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
לעבודה  נסיעה  הוצאות  עדכון  בדבר  מקצועי,  לאיגוד  האגף 

וממנה לסך 23.70 שקלים חדשים, ושמספרו 7008/2010.

י' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(
)חמ 107—3( 

בנימין )פואד( בן אליעזר  
שר התעשיה המסחר והתעסוקה                     __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.

הודעה בדבר סמכותו של רשם בית דין לעבודה
 לפי צו בית הדין לעבודה )הגדלת סכום התובענות

שבסמכות הרשם(, התשמ"ח-1988

לעבודה  הדין  בית  לצו  2)ג(  סעיף  להוראות  בהתאם 
)הגדלת סכום התובענות שבסמכות הרשם(, התשמ"ח-11988, 
 ,)2010 באפריל   1( בניסן התש"ע  י"ז  ביום  החל  כי  מודיע  אני 
סכום של התובענות שבסמכותו של רשם בית הדין לעבודה 

הוגדל ל–39,400 שקלים חדשים.

י' בניסן התש"ע )25 במרס 2010(
)חמ 730—3( 

משה גל  
מנהל בתי המשפט  __________

התשס"ו,   ;2636 עמ'  התשס"א,  י"פ   ;590 עמ'  התשמ"ח,  ק"ת   1 

   עמ' 2597; התשס"ז, עמ' 2195; התשס"ח, עמ' 2560; התשס"ט, 
  עמ' 3318.
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מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מנהל הארנונה במועצה המקומית 
פסוטה )להלן - המועצה(, מוסא גרייס, ת"ז 057016354, לתפקיד 
ממונה על הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת 
מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על 
פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-
41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 

המועצה.

ד' באדר התש"ע )18 בפברואר 2010(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

__________
1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
גזבר המועצה המקומית אכסאל  לי2, אני ממנה את  שנאצלה 
לממונה   ,55834758 ת"ז  דראושה,  ג'מאל  המועצה(,   - )להלן 
גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח  על הגבייה לעניין 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  ההסדרים  חוק 
תקציב(, התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על 
פי דין, ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-
41977, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת 

המועצה.

ד' באדר התש"ע )18 בפברואר 2010(
)חמ 18—3( 

גבריאל מימון  
המנהל הכללי של משרד הפנים  __________

1  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3  ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.

4  ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הודעה על מתן צו הארכה
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
לידיעת  שהובאה  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
השר לביטחון הפנים )להלן - השר( הערכת גורמי הביטחון כי 
האוריינט האוס, מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן הם 
נציגות של הרשות הפלסטינית או פועלים מטעמה או בחסותה, 
אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, 
הוציא השר ביום י"ח בשבט התש"ע )2 בפברואר 2010( צו לפי 
סעיף 3)ב( לחוק, המורה על הארכת תוקפם של הצווים שהוציא 

השר על פי החוק בתאריכים 9 באוגוסט 2001 ו–4 בפברואר 2002 
ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים 4 בפברואר 2002, 5 באוגוסט 
2002, 23 בינואר 2003, 24 ביולי 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 
2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן 
בצו מיום 19 בפברואר 2006(, 31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 
ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009 
ו–1 באוגוסט 2009, והמורה על הארכת תוקפו של הצו שהוציא 
השר  על פי החוק בתאריך 16 בפברואר 2003 ושתוקפו הוארך 
בצווים מתאריכים 7 באוגוסט 2003, 1 בפברואר 2004, 21 ביולי 
2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן 
בצו מיום 19 בפברואר 2006( ו–31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 
ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009 
והמשרדים  מהמוסדות  אחד  לכל  בהתייחס   2009 באוגוסט  ו–1 
המפורטים בצו האמור, לתקופה נוספת של שישה חודשים החל 

ביום 5 בפברואר 2010.

ב' באדר התש"ע )16 בפברואר 2010(
)חמ 2824—3( 

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
 17( ל' בכסלו התש"ע  )להלן - השר( כי ביום  לביטחון הפנים 
אירוע  חכוואתי  בתאטרון  לקיים  כוונה  יש   ,)2009 בדצמבר 
של   ,2009 הערבית  התרבות  בירת  ירושלים  אירועי  במסגרת 
ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן 
לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום 
ל' בכסלו התש"ע )17 בדצמבר 2009( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, 

המורה -

חכוואתי  בתאטרון  האמור  האירוע  את  לקיים  שלא   )1(
בירושלים, או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

ו/ האירוע  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
ו/או  קיומו  את  למנוע  במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק  או 
מדינת  בתחומי  מקום  בכל  קיומו  המשך  את  לאפשר  לא 

ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.
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 17( ל' בכסלו התש"ע  )להלן - השר( כי ביום  לביטחון הפנים 
בדצמבר 2009(, יש כוונה לקיים אירועים של ו/או מטעם ו/או 
בירת התרבות  ירושלים  בחסות הרשות הפלסטינית שעניינם 
כנדרש  בכתב,  היתר  לכך  שניתן  בלי  וזאת  הפלסטינית-2009, 
 16( התש"ע  בכסלו  כ"ט  ביום  השר  הוציא  לחוק,  3)א(  בסעיף 

בדצמבר 2009( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירועים האמורים בירושלים, או בכל 
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

לגב' ראינה אליאס ו/או לכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל   )2(
במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק  ו/או  האירועים  במסגרת 
למנוע את קיומם ו/או לא לאפשר את המשך קיומם בכל 

מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום כ"ח בכסלו התש"ע )15 
בדצמבר 2009(, יש כוונה לקיים ברחוב עקבת שדאד בירושלים 
אירוע לרגל סיום "ירושלים בירת התרבות הפלסטינית 2009" 
בלי  וזאת  הפלסטינית  הרשות  בחסות  ו/או  מטעם  ו/או  של 
שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר 
ביום כ"ח בכסלו התש"ע )15 בדצמבר 2009( צו לפי סעיף 3)ב( 

לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירוע האמור בירושלים, או בכל מקום 
אחר בתחומי מדינת ישראל;

ו/ האירוע  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
ו/או  קיומו  את  למנוע  במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק  או 
מדינת  בתחומי  מקום  בכל  קיומו  המשך  את  לאפשר  לא 

ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
 17( ל' בכסלו התש"ע  )להלן - השר( כי ביום  לביטחון הפנים 

ברחוב  תהלוכה  בירושלים  לקיים  כוונה  יש   ,)2009 בדצמבר 
התרבות  בירת  ירושלים  אירועי  במסגרת  וזאת  א–דין  סאלח 
הערבית 2009 של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית 
לחוק,  3)א(  בסעיף  כנדרש  בכתב,  היתר  לכך  שניתן  בלי  וזאת 
הוציא השר ביום כ"ט בכסלו התש"ע )16 בדצמבר 2009( צו לפי 

סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירוע האמור בירושלים, או בכל מקום 
אחר בתחומי מדינת ישראל;

לגב' ראינה אליאס ו/או לכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל   )2(
במסגרת האירוע ו/או המחזיק או מי שהוא במקום, למנוע 
מקום  בכל  קיומו  המשך  את  לאפשר  לא  ו/או  קיומו  את 

בתחומי מדינת ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
 17( ל' בכסלו התש"ע  )להלן - השר( כי ביום  לביטחון הפנים 
בצו  המפורטים  ספר  בבתי  לקיים  כוונה  יש   ,)2009 בדצמבר 
הפלסטינית  התרבות  בירת  "ירושלים  סיום  לרגל  אירועים 
וזאת  ו/או בחסות הרשות הפלסטינית  ו/או מטעם  2009" של 
בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
השר ביום כ"ט בכסלו התש"ע )16 בדצמבר 2009( צו לפי סעיף 

3)ב( לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירועים האמורים בירושלים, או בכל 
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

לגב' ראינה אליאס ו/או לכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל   )2(
במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק  ו/או  האירועים  במסגרת 
למנוע את קיומם ו/או לא לאפשר את המשך קיומם בכל 

מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
לידיעת  שהובא  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
השר לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום ז' בשבט התש"ע 

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

__________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.



2547 ילקוט הפרסומים 6076, כ"ח בניסן התש"ע, 12.4.2010

כנס  בעארה  בורג'  באולם  לקיים  כוונה  יש   ,)2010 בינואר   22(
ו/או  ו/או מטעם  שעניינו "טקס חלוקת מלגות לימודיות" של 
בחסות הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, 
ו' בשבט התש"ע  כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום 

)21 בינואר 2010( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

בכל  או  עארה,  באזור  האמור  האירוע  את  לקיים  שלא    )1(
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

ו/ האירוע  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
ו/או  קיומו  את  למנוע  במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק  או 
מדינת  בתחומי  מקום  בכל  קיומו  המשך  את  לאפשר  לא 

ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
 24( ט' בשבט התש"ע  ביום  כי  )להלן - השר(  לביטחון הפנים 
בירושלים  אמבסדור  במלון  לקיים  כוונה  יש   ,)2010 בינואר 
אירוע של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת 
בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
השר ביום ט' בשבט התש"ע )24 בינואר 2010( צו לפי סעיף 3)ב( 

לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירוע במלון אמבסדור בירושלים, או 
בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

ו/או  האירוע  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
לא  ו/או  קיומו  את  למנוע  במקום,  שהוא  מי  או  המחזיק 

לאפשר את המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום י"ב בשבט התש"ע )27 
גלבוע  כלא  באזור  אירועים  לקיים  כוונה  יש   ,)2010 בינואר 
ובאזור שועפט בירושלים, של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות 
הפלסטינית וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 
בינואר   26( התש"ע  בשבט  י"א  ביום  השר  הוציא  לחוק,  3)א( 

2010( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

)1(  שלא לקיים את האירועים האמורים באזור כלא גלבוע, 
בירושלים, או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

האירועים  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
ו/או המחזיק או מי שהוא במקום, למנוע את קיומם ו/או 
קיומם בכל מקום בתחומי מדינת  לא לאפשר את המשך 

ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה על מתן צו
 לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
לביטחון הפנים )להלן - השר( כי ביום כ"ד בשבט התש"ע )8 
בפברואר 2010(, יש כוונה לקיים אירועים הקשורים לשחרורו 
של  ירושלים,  באזור  אלהווא,  אבו  מחמוד  אחמד  האסיר,  של 
ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן 
לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא השר ביום 
כ"ג בשבט התש"ע )7 בפברואר 2010( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, 

המורה -

)1(  שלא לקיים את האירועים האמורים בירושלים, או בכל 
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;

ו/ האירועים  במסגרת  הפועל  המפעיל,  המנהל,  אדם  לכל   )2(
או המחזיק או מי שהוא במקום, למנוע את קיומם ו/או לא 
לאפשר את המשך קיומם בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(
)חמ 2824—3(  

יוסי פריינטי  
המזכיר הביטחוני  

המשרד לביטחון הפנים  __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.

תיקון הודעה על החלטות מועצת הביטחון של ארגון 
האומות המאוחדות האוסרות או מגבילות העברה 

של ציוד לחימה או ציוד טילים 
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-2007

יצוא  על  הפיקוח  לחוק   22 סעיף  לפי  בזאת  מודיע  אני 
ביטחוני, התשס"ז-12007, כי מועצת הביטחון של ארגון האומות 
המאוחדות )להלן - מועצת הביטחון(, החליטה החלטה נוספת, 
ולפיכך ההודעה על החלטות מועצת הביטחון  כמפורט להלן 
של ארגון האומות המאוחדות, האוסרות או מגבילות העברה 
של ציוד לחימה או ציוד טילים2, תתוקן כך שאחרי פסקה 12 

יבוא:
__________

1 ס"ח התשס"ז, עמ' 398; התשס"ח, עמ' 4.

2 י"פ התשס"ח, עמ' 2172 ועמ' 3985. __________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.
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")12א( בנוגע לאריתריאה: 

החלטה 1907 )2009(."

הנוסח המלא של החלטת מועצת הביטחון הנזכרת לעיל 
 http//:( המוסמכת  הרשות  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת 

.)www.exportctrl.mod.gov.il

אין לפרש הודעה זו כגורעת מהוראות כל דין לרבות הוראות 
פקודת המסחר עם האויב, 31939. 

כ"ב באדר התש"ע )8 במרס 2010(
)חמ 3-3770(  

                                                         אלי פינקו
                                 ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני

                                                     במשרד הביטחון
__________

3 ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79.

החלטה להחיל את הפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

החלטתי,   ,)2006 במרס   12( באדר התשס"ו  י"ב  וביום  הואיל 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)8( לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-11958 
]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, להפעיל את ביקורת המדינה על 
המכללה האקדמית צפת )ע"ר(, עמותה רשומה מס' 580362937, 
גוף  בהיותה  האמור  החוק  מתייחס  שאליהם  התחומים  בכל 

נתמך על ידי הממשלה;

כנציב  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  והואיל 
תלונות הציבור;

לכן החלטתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)2( לחוק, להחיל 
על  הציבור,  תלונות  בירור  שעניינו  לחוק,  השביעי  הפרק  את 

המכללה האקדמית צפת שהיא גוף מבוקר לפי סעיף 9)8( לחוק.

ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(
)חמ 463—3( 

מיכה לינדנשטראוס  
מבקר המדינה                                        

__________                         ונציב תלונות הציבור
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים
לפי תקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים 

ואגרות(, התשכ"ח-1968

בהתאם לתקנה 124)ב( לתקנות הפטנטים )נוהלי הלשכה, 
תקנות   - )להלן  התשכ"ח-11968  ואגרות(,  מסמכים  דין,  סדרי 
הפטנטים(, אני מודיע כי הבחינות למבקשים להירשם כעורכי 

פטנטים יתקיימו בתאריכים שלהלן:

ביוני   28( ט"ז בתמוז התש"ע  ב',  ביום  הבחינות בעל פה:   .1
2010(, וביום ד', י"ח בתמוז התש"ע )30 ביוני 2010(.

ביוני   23( התש"ע  בתמוז  י"א  ד',  ביום  בכתב:  הבחינות   .2
ה',  וביום  2010(, בתחומי הביוטכנולוגיה והכימיה בלבד, 
המכניקה,  בתחומי   ,)2010 ביוני   24( התש"ע  בתמוז  י"ב 
ההתחלה  שעת  בלבד;  והאלקטרוניקה  המחשב  מדעי 
לתקנה  בהתאם  הבחינה   -  9.00 בשעה  המועדים:  בשני 
14.00 - הבחינה בהתאם  ובשעה  130 לתקנות הפטנטים, 

לתקנה 129 לתקנות הפטנטים.

__________
1 ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104.

בהתאם לתקנה 126 לתקנות הפטנטים, על המעוניין להיבחן 
בבחינות האמורות להודיע לרשם הפטנטים על כך, לא יאוחר 
מחודש ימים לפני מועד הבחינה, לציין בהודעתו את הבחינות 
ואת התחום שבהם הוא מבקש להיבחן, ולצרף להודעתו קבלה 
על תשלום אגרות בחינה בסך 167 שקלים חדשים לכל בחינה, 
בכפוף לעדכון האגרה עד מועד התשלום בפועל; האגרות ישולמו 
בבנק הדואר, מס' חשבון 0-24145-2, או באמצעות שובר תשלום 
התשלומים  שרת  באמצעות  או  הפטנטים,  רשות  של  רגיל 
הממשלתי באינטרנט; נוהלי ההרשמה נמצאים גם באתר רשות 
הפטנטים בכתובת: www.patents.gov.il, על טופסי ההרשמה 
רשות  למשרדי  להגיע  האגרות  תשלום  על  קבלה  בצירוף 

הפטנטים עד ליום א', י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(.

ו' בניסן התש"ע )21 במרס 2010(
)חמ 3-884(  

                                                           מאיר נועם
                                                רשם הפטנטים המדגמים

וסימני המסחר  

הודעה על אישור צד שלישי מוכר
 לפי תקנות ההוצאה לפועל )אגרות, שכר והוצאות(,

התשכ"ח-1968

לתקנות  4א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  בזה,  מודיע  אני 
התשכ"ח-11968,  והוצאות(,  שכר  )אגרות,  לפועל  ההוצאה 
 )7000 לפועל:  ההוצאה  במערכת  גורם  )קוד  קארד  לאומי  כי 
אושר כצד שלישי מוכר הזכאי לתשלום לפי סעיף 49א לחוק 

ההוצאה לפועל, התשכ"ז-21967.

ד' באדר התש"ע )18 בפברואר 2010(
)חמ 88—3( 

דוד מדיוני  
מנהל מערכת ההוצאה לפועל  __________

1  ק"ת התשכ"ח, עמ' 2132; התשס"ב, עמ' 946; התשס"ט, עמ' 1236.

2  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התש"ס, עמ' 282.

 הודעה על החלפת חברים בוועדה המרחבית 
לתכנון ולבניה הרצליה-כפר שמריהו

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

בהתאם לסעיפים 19)א1(, 21 ו–22 לחוק התכנון והבניה, 
לחברים  מנצור  ופנחס  גילר  דורון  נבחרו  התשכ"ה-11965, 
שמריהו,  הרצליה-כפר  ולבניה  לתכנון  המרחבית  בוועדה 

במקומם של דורון אלקיים ודן פנחס2.

ג' באדר התש"ע )17 בפברואר 2010(
)חמ 7—3( 

יעל גרמן  
ראש עיריית הרצליה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2562.

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 

__________
1 ס"ח התשל"ו, עמ' 252.
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מינתה מועצה מקומית כפר יאסיף, בישיבתה מיום י"ח בשבט 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   ,)2010 בפברואר   2( התש"ע 

בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

פהד שחאדה, ת"ז 035834910 - יושב ראש;

אברהים עבדאללה, ת"ז 025949512 - חבר;

אקרם פרח, ת"ז 036352987 - חבר.

כ"ו בשבט התש"ע )10 בפברואר 2010(
)חמ 265—3( 

עוני תומא  
ראש הרשות המקומית                    

כפר יאסיף  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
400483 נגב )ואדי אל כליל 85(, 400425 נגב )אל באט 40(, 39182, 
 39183-תמר, 38421- באר שבע, הוצגו ביום כ"ו בשבט התש"ע 
בלשכת  לעיון  ימים  שלושים  למשך   ,)2010 בפברואר   10(
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר דרום, קרית הממשלה, רח' 
התקוה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד 
הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, עיריית באר שבע, ובמועצה 

האזורית תמר.

כ"ו בשבט התש"ע  )10 בפברואר 2010(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הדרום  

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/3827ב".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רמות ג',   
 ,217/927 :Y - רח' רקאנטי 60, 62, קואורדינטה מערב מזרח
)מוסדר(,   30729 גוש   ;636/463  :X - צפון  דרום  קואורדינטה 
המסומנים  הגבולות  לפי  הכל  בשלמותן.   18  ,17 חלקות 

בתשריט בקו כחול.

בזכויות  שינוי  בלא  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
בניה מאושרות.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע   
בקווי  שינוי  ב(  ציבור;  ומוסדות  למבנים  ציבורי  מבניין 
בתכנית  המאושרות  הבניה  בזכויות  שינוי  בלא  בניין 
הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ג(  3827א; 
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד(  כאמור; 

היתר בניה; ה( קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12288".  )2(

אום  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 .221/675 :Y 626/350, קואורדינטה :X טובה; קואורדינטה

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

דרך באום  והגדלת שטח  בניין,  בקווי  מטרת התכנית: שינוי   
טובה.

ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ולדרך;  א',  למגורים  מיוחד   5 מגורים  מאזור   )1  הקרקע: 
2( מדרך לאזור מגורים א'; ב( שינוי בקווי בניין מאושרים, 
2302א;  בתכנית  המאושרות  הבניה  בזכויות  שינוי   בלא 
הבניה,  תוספת  להקמת  לבניה  ביצוע  שלבי  קביעת  ג( 
למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ד(  כאמור; 
היתר בניה בשטח; ה( קביעת הוראות בגין עצים להעתקה 

ולשימור.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13247".  )3(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
  ,632/050 :Y - נחלאות, רח' שבזי 49; קואורדינטה מערב מזרח
)מוסדר(,   30040 גוש   ;219/900  :X - צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקה 4 בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר   
לדירה ברח' שבזי מס' 49.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאזור מגורים 4 לאזור מגורים ב'; ב( קביעת בינוי להשלמת 
יח"ד  הרחבת  לשם  עליונה  קומה  ולתוספת  שניה  קומה 
קיימת בקומה שניה, בהתאם לנספח הבינוי, מודגש בזה 
כי שטח יח"ד לא עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת קווי בניין 
וקביעתם  בשטח  הבניה  שטחי  הגדלת  ד(  כאמור;  לבניה, 
עיקריים  שטחים  מ"ר   291.90 )מתוכם  מ"ר   ל–303.90 
ו–12 מ"ר שטחי שירות(; ה( הגדלת מס' הקומות מ–3 קומות 
מעל קומת מרתף ל–4 קומות מעל קומת מרתף; ו( קביעת 
קביעת  ז(  כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי 
בשטח;  בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 

ח( קביעת הוראות בגין חריגות בניה להריסה.

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  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290203.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

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

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12146".  )1(

צור  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
באהר, קואורדינטה מערב מזרח - Y: 222/715, קואורדינטה 

דרום צפון - X: 627/015; גוש 30792 )ארעי(.
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בניה  בזכויות  בניין, בלא שינוי  מטרת התכנית: שינוי בקווי   
מאושרות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים א', ממעבר ציבורי 
מאושרים,  בניין  בקווי  שינוי  ב(  רגל;  להולכי  לשביל 
2302א;  מס'  בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות  שינוי   בלא 
ג( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; ד( קביעת שלבי ביצוע 
להקמת תוספות הבניה, כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי 

וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5993, התשס"ט, עמ' 5535.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12981".   )2(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,633/500 :Y רוממה, רח' המ"ג 24, קואורדינטה מערב מזרח
מוסדר,   30235 גוש   ;219/000  :X צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקה 129 בשלמותה.

מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
מגורים מיוחד למגורים ב'; ב( קביעת בינוי לתוספות בניה 
בקומות ג' ו–ד' לשם הרחבת יח"ד קיימות, בהתאם לנספח 
הבינוי. מודגש בזה כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על 
הגדלת  ד(  כאמור;  לבניה,  בניין  קווי  קביעת  ג(  מ"ר;   120
שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל–2,355.71 מ"ר; ה( קביעת 
קביעת  ו(  כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי 

הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5962, התשס"ט, עמ' 4287.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13092".  )3(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קואורדינטה  לאה,  כוילה  הידוע   ,6 מימון  בן  רח'  רחביה, 
X: 220/650, קואורדינטה Y: 631/300; גוש 30026 )מוסדר(, 

חלקה 3 בשלמותה.

לפני  מתחת  בניה  לתוספת  בינוי  קביעת  התכנית:  מטרת   
הקרקע בבניין לשימור שברח' בן מימון 6, בלי להגדיל את 

זכויות הבניה המותרות בשטח.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'; ב( קביעת בינוי מפורט 
ערך  בעל  כבניין  והמוגדר  לאה  כוילה  הידוע  לבניין 
אדריכלי ו/או היסטורי, לפי תב"ע 3423; ג( התרת תוספת 
קיימת  דיור  יחידת  הרחבת  לשם   -3.00 במפלס  בניה 
של  הגדלה  בלא  בינוי,  לנספח  בהתאם  כאמור,  בבניין 
 זכויות הבניה המותרות בשטח; ד( סימון קווי בניין לבניה; 
כאמור;  בניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ה( 
ז( קביעת הוראות  ו( קביעת הוראות בגין עצים לשימור; 

בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5993, התשס"ט, עמ' 5535.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/13114".   )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' קרית   
משה, רח' מימון 14, קואורדינטה X מערב מזרח - 218.895, 
קואורדינטה Y דרום צפון - 632.925; גוש 30138 )מוסדר(, 

חלקה 19 בשלמותה.

מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ב';  למגורים   2 מגורים 

א',  בקומה  קיימת  יח"ד  הרחבת  לשם  ו–ג'  ב'  בקומות 
בשטח;  ולקיים  הבינוי  לנספח  בהתאם   ,3 מס'   דירה 
 ג( מודגש בזה כי שטח מיחידת הדיור לא עולה על 120 מ"ר; 
ד( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; ה( הגדלת שטחי הבניה 
בשטח וקביעתם ל–606.87 מ"ר, מתוכם 574.83 מ"ר שטחים 
עיקריים ו–32.04 מ"ר שטחי שירות; ו( קביעת שלבי ביצוע 
ז( קביעת הוראות בינוי,  להקמת תוספות הבניה, כאמור; 

וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5962, התשס"ט, עמ' 4288.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה ירושלים, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בהן  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 בית שמש

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

בש/מק/51/ט", שינוי לתכנית ת/5/32/51.

אזור  שמש,  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התעשייה המערבי, רח' התעשייה 4, השטח שבין קואורדינטות 
רוחב 195.860 לבין קואורדינטות אורך 626.850; גוש 5084, ח"ח 5 

ו–8; מגרש מס' 37 לפי תכנית ת/5/32/51.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין בחזית לדרך; ב( התרת קו 
אפס )0( לסככה בגבול עם חלקה 39 בצד המערבי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5537.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה בית שמש, רח' נחל שורק 10, רמת בית שמש, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777 טל' 
ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבניה 
טל' 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה בית שמש  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

שינוי  קרליבך,  צומת  תא/מק/תא/3755"  מס'  "תכנית   )1(
לתכניות תא/3001, תא/2575, תא/669, תא/650, תא/2260, 

תא/2260א, תא/2055, תא/3319, תא/2055א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל–אביב-יפו, בצומת   
הרחובות לינקולן, קרליבך, יצחק שדה ומנחם בגין - גוש 
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7077, חלקות 16, 19, 40 בשלמותן, ח"ח 5, 11, 15, 18, 20, 38; 
גוש 7103, חלקות 103, 115 בשלמותן, ח"ח 79, 82, 83, 84, 
120, 141; גוש 7104, חלקות 21, 75, 80, 200, 233, 255, 261 

בשלמותן, ח"ח 22, 39, 78, 79, 81, 113.

מטרת התכנית: שיקוע בדרך, על ידי הקמת מנהרה ומעבר   
תת–קרקעי בתחום זכות דרך קיימת.

עיקרי הוראות התכנית: א( ביצוע חפירות מנהרה בתוואי   
דרך  בתוואי  רכב  לכלי  תת–קרקעי  למעבר  קיימת  דרך 
לרבות  בניה,  להיתר  ותנאים  הנחיות  קביעת  ב(  קיימת; 
ופיתוח, הסדרי קרקע, דרישות סביבתיות,  בנושאי עיצוב 
הרק"ל  עבודות  של  משולב  ולביצוע  לתכנון  תנאים 

ועבודות המנהור המוצעות וכדומה.

"תכנית מס' תא/מק/תא/3756", צומת החשמונאים, שינוי   )2(
לתכניות תא/3000, תא/3001, תא/2027, תא/1406.

תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הארבעה  ארניה,  החשמונאים,  בגין,  דרך  הרחובות 
 ;3-1 ח"ח  מהגוש,  חלק  מוסדר,   7101 גוש   -  והמסגר 
בשלמותן,   42  ,41 חלקות  מהגוש,  חלק  מוסדר,   7104 גוש 
 ;245  ,242  ,112  ,105  ,95  ,93  ,70  ,46  ,44  ,43  ,40  ,39  ח"ח 
 7109 גוש   ;11  ,3-1 ח"ח  מהגוש,  חלק  מוסדר,   7107 גוש 
מוסדר, חלק מהגוש, ח"ח 202, 205, 286; גוש 7459 בהליכי 

הסדר, חלק מהגוש, חלקות 31, 32 בשלמותן, ח"ח 33, 41.

מטרת התכנית: קביעת אפשרות להקמת מנהרה/שיקוע/  
מעבר תת–קרקעי בתחום זכות דרך קיימת.

לביצוע  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קיימת;  דרך  בתוואי  רכב  לכלי  תת–קרקעי  מנהרה/מעבר 
לרבות  בניה,  היתר  להוצאת  ותנאים  הנחיות  קביעת  ב( 
ופיתוח, הסדרי קרקע, דרישות סביבתיות,  בנושאי עיצוב 
הרק"ל,  עבודות  של  משולב  ולביצוע  לתכנון  תנאים 

ועבודות המנהור המוצעות.

תשלום,  בלא  התכנית  בשינוי  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בימים  אביב,  תל   ,68 גוריון  בן  שד'  ההנדסה,  מינהל  במשרדי 
מעוניין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו 

בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית האמורה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
דורון ספיר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

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

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

חזית  מיקום  שינוי  בב/מק/3103",  מס'  מפורטת  תכנית   )1(
לתכניות  שינוי  עזרא,  לרח'  שלום  אהבת  מרח'  מסחרית 

בב/105/ב, בב/50, בב/מק/3017.

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

מטרת התכנית: א( שינוי מיקום חזית מסחרית מרח' אהבת   
שלום לרח' עזרא, בלא תוספת שטח עיקרי; ב( שימוש חורג 

מהיתר למגורים לשימוש מסחרי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 875.

ושינוי  יח"ד,  תוספת  בב/מק/3108",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בב/1,  לתכניות  שינוי   ,19 הנשיא  יהודה  ברח'  בניין  קו 

בב/105/ב, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' יהודה   
 266 חלקה   ,6124 גוש   -  17 ניסנבוים  רח'   ,19 הנשיא 

בשלמותה.

יח"ד  ל–11  מעבר  יח"ד   2 תוספת  א(  התכנית:  מטרת   
בלא  גג(,  ודירת  )כולל הקלות  ג  עד  א  בקומות  המותרות 
ל–3  מעבר  אחת  קומה  תוספת  ב(  עיקרי;  שטח  תוספת 
כהקלה  לקבל  שניתן  אחוזים  תוספת  ג(  מותרות;  קומות 
בקווי  שינויים  ה(  הקומות;  בין  אחוזים  העברת  ד(   ;)6%(

הבניין כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 875.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 
03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-7632579

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

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

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/2000/א/5", שינוי לתכניות   )1(
2000/א, 2000/א/1, מק/543/א.

תחום  כל  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הרשות.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות התכניות הר/2000/א, הר/  
מק/543א, והר/2000/א-1, כך שתבוטל הדרישה להתנות 
כקבוע  הליך  בנקיטת  שטח  לתוספת  הזכויות  הקניית 

בסעיף 149 לחוק התכנון והבניה.

בהוראות   8 סעיף  שינוי   )1 התכנית:  הוראות  עיקרי   
האחרון  המשפט  ביטול  ידי  על  הר/2000א,  תכנית 
בניה",  אחוזי  תוספת  "אישור  במילים:  המתחיל  בסעיף 
המקומית";  הוועדה  "ובאישור  במילים:   ומסתיים 
על  הר/מק/543א,  תכנית  בהוראות  9.ב  סעיף  שינוי   )2
למילוי  "בכפוף  במילים:  המתחיל  הסעיף  סוף  ביטול  ידי 
והבניה,  התכנון  "לחוק  במילים:  ומסתיים  הוראות", 
הוועדה  "באישור  הפסוק:  והוספת  התשכ"ה-1965"; 
המקומית"; 3( שינוי סעיף 8. סעיף קטן 3. בהוראות תכנית 
הר/2000א-1, על ידי ביטול סוף הסעיף המתחיל במילים: 

"בהתאם לתנאים", ומסתיים במילים: "התכנון והבניה".
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"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/1/2187", כפיפות לתכנית   )2(
.1903

שבעת  רח'  הרצליה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הכוכבים - גוש 6421, ח"ח 9; גוש 6425, ח"ח 12, 23, 27-25, 31.

התכנון  במרחב  התנועה  מערך  הסדרת  התכנית:  מטרת   
והתאמתו לנתיבי תחבורה ציבורית.

משטח  הקרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ציבורי פתוח לדרך; ב( הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית 

בת–תוקף.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות במשרדי הוועדה המקומית 
רח'   ,13 חדר  עיר,  תכנון  מחלקת  הרצליה,  ולבניה   לתכנון 
סוקולוב 22, הרצליה, שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות 
12.00-9.00, ביום ב', בשעות 18.00-16.00. כל הרואה את עצמו 
נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה 

המקומית לתכנון ולבניה הרצליה, רח' סוקולוב 22, הרצליה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יעל גרמן  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הרצליה  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חד/מק/900פ",  מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה 

שינוי לתכנית חד/900.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, שכ' נווה חיים, 
ממזרח לרח' בלינסון - גוש 10016, חלקה 292 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( בחלקה 292, בגוש 10016 נבנה 
בעל  בן  בעבור  מגורים  לדירת  הוסב  ב( המחסן  בהיתר;  מחסן 
נכות של 100%; ג( התכנית המפורטת מבקשת לאשר קווי בניין 
הקיימים והחורגים כיום מקווי הבניין המותרים; ד( שינוי בקו 

בניין צפוני מ–4 מ' ל–1.40 מ'.

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 חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חיים אביטן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
תכנית  זב/79/ז,  לתכנית  שינוי  בניין,  קווי  שינוי  זב/מק/231", 

המיתאר של כפר איבטין.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר איבטין - גוש 12380, 
חלקה 138.

בתשריט  המסומן  לפי  בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת 
התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.9.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5640.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  זבולון,   ,30030 המכבי  כפר  דואר  זבולון,  ולבניה   לתכנון 
04-8478105, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
וכל   ,.04-8633447 טל'   ,33095 חיפה   ,15 פלי"ם  שד'  חיפה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה זבולון  

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חוף הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חכ/מק/19/יא", שינוי 

לתכניות חכ/19/ד, חכ/19/ט, משח/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית חנניה, רח' בית 
חנניה - גוש 10198, חלקה 22 בשלמותה.

מטרת התכנית: א( פיצול נחלה מס' 13, ויצירת מגרש חדש 
מס' 100 בהסכמת הבעלים; ב( שינוי בקווי הבניין וקביעת קווי 

בניין חדשים לפי הבינוי בשטח.

עיקרי הוראות התכנית: א( באזור המגורים ביישוב כפרי 
ממנה  שהופרד   )A13 בתשריט  )והמסומנת   13 מס'  נחלה  של 
קטנה  יח"ד   + אחת  יח"ד  להקים  מותר  יהיה  למגורים,  מגרש 
הצמודה אליה בשטח של 55 מ"ר. הכל לפי תכנית חכ/19/ט, 
לא  יח"ד  שטח  זו.  בתכנית  אחת  יח"ד  בדבר  ההוראה  למעט 
יעלה על 220 מ"ר + 60 מ"ר שירות. תותר תעסוקה לא חקלאית 
חכ/19/ט;  תכנית  לפי  הכל  חקלאיים,  ומבנים  מ"ר   500  עד 
ב( במגרש המגורים ביישוב כפרי )100( שפוצל מתוך הנחלה - 
תותר הקמת בית מגורים אחד בשטח שלא יעלה על 220 מ"ר + 
60 מ"ר שטחי שירות; ג( קווי הבניין יהיו לפי המסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
כרמל סלע  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון

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

ענ/מק/1004ב", שינוי לתכנית מיתאר ען/359ב.מ.

 - אלגרבייה  באקה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 8778, חלקות 5-1 בשלמותן.

הסכמת  בלא  חדשה  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
 הבעלים של הקרקע הכלולה בתחום התכנית; ב( שינוי קווי בניין; 
לרישוי  חוקי  בסיס  יצירת  ד(  מינימלי;  מגרש  גודל  שינוי  ג( 

בניינים קיימים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.1.2009 ובילקוט הפרסומים 5919, התשס"ט, עמ' 2456.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה עירון, ת"ד 241, עארה 30025, טל' 04-6351789, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוחמד סובחי גבארין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הכנת תכנית
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  בהכנה  "תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 

ש/מק/1067/א" - פרסום סעיף 77 לחוק.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'סר א–זרקא - גוש 
 9201  ,9001  ,7012  ,2033-2031 104; מגרשים   ,11-1 10397, ח"ח 

בשלמותם מתכנית ש/מק/1067.

השינויים המוצעים: בתקופת הביניים לא יינתנו היתרים 
לגדרות עד לאישור התכנית, מבנים יותרו אך ורק לפי קו הבניין 

המחמיר בין המצב המוצע למצב הקיים.

תוקף ההודעה 3 שנים מיום הפרסום ברשומות.

מוטי קירמאיר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה הוד השרון מופקדת "תכנית מס' הר/מק/5/600/א/13", 

שינוי לתכניות הר/במ/5/600/א, הר/1002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הוד השרון, רח' אלול 
- גוש 6454, חלקה 32; מגרש 4.

מטרת התכנית: א( תוספת יחידת דיור למגרש בלא תוספת 
זכויות בניה, בסך הכל 3 יח"ד; ב( קביעת הוראות לזכות מעבר 
לכניסה לחניה במרתף; ג( שינוי 0.00 ל–51.80 + לפי תכנית בינוי 
בתיאום עם מחלקת הנדסה; ד( הגבהת גובה המרתף מ–2.30 מ' 
ל–2.40 מ'; ה( הנמכת רצפת חצרות אנגליות עד מפלס המרתף; 
הכל  סך  תחתונות.  לקומות  גג  עליית  מקומת  שטחים  ניוד   ו( 
4 מ"ר מעליית גג לקומות התחתונות בכל יחידת דיור; ז( שינוי 

תכסית מ–36% ל–42%.

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 הוד השרון, רח' בני ברית 7, קומה ב', הוד השרון 45265, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-7759666 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 

.08-9788444

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

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

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

"תכנית מס' הר/מק/329/יא", שינוי לתכנית הר/329/ג".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדיאל הוד השרון,   
רח' ויצמן פינת רח' נצח ישראל - גוש 6411, חלקה 316.

בלא  דיור  יחידות   2 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
תוספת שטח עיקרי; ב( הגדלת יחידות דיור, מ–2 יחידות 

ל–4 יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 451.

"תכנית מס' הר/מק/9/1304,", שינוי לתכנית הר/1304".  )2(

שכ'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גרינברג, בין הרחובות קיבוץ דליה והפרדס - גוש 6442, 

ח"ח 14; מגרש 80.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי במגרש מס'   
שיתאפשר  באופן  השרון,  בהוד   ,6442 בגוש   ,14 ח"ח   ,80
ייעודי  תוך שמירת מאזן שטחי  יח"ד,   8 בן  להקים מבנה 
שטחי  להוסיף  ובלי  המאושרת,  התכנית  מול  אל  הקרקע 

בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5642.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
השרון,  הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7759666, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
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רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
לקהל.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

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

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק/28/3/ז".

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוטשילד 64 - גוש 6438, חלקה 324 בשלמותה.

והצמדת  גודל  למיקום,  הנחיות  קביעת  התכנית:  מטרת 
מחסנים לדירות המגורים ולחנויות.

טכניים  חדרים  הגדרת  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמסומן  דירתיים,  למחסנים  והפיכתם  המגורים  בקומות 
 בנספח הבינוי; ב( הגדרת גודל מחסן דירתי ל–10 מ"ר כל אחד; 
כמסומן  הביניים,  בקומת  דירתיים  מחסנים  מיקום  קביעת  ג( 
בנספח הבינוי; ד( המחסנים יוצמדו לדירות המגורים ולחנויות. 

מחסן לכל יחידת רישום.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

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

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/14/1/לד".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' הס 2   
- גוש 6431, ח"ח 104.

הקמת  תכנונית שתאפשר  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
בריכת שחיה פרטית במגרש המיועד למגורים. במקרה של 
סתירה בין הוראות תכנית זו לבין הוראות התכנון והבניה 
)בקשה להיתר תנאיו ואישורים( )תיקון מס' 2(, התשס"ח-

2008 - יגברו התקנות.

בניה; להיתר  תנאים  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( קביעת הוראות בדבר איכות הסביבה; ג( קביעת הוראות 
תחזוקת  בדבר  הוראות  קביעת  ד(  המגרש;  פיתוח  בדבר 
הבריכה; ה( קו בניין קדמי לבריכה יהיה 1 מ' לכיוון צפון 

)רח' הס(; ו( קו בניין קדמי לבריכה יהיה 2 מ' לכיוון מערב 
)רח' כצנלסון(; ז( קביעת הוראות בדבר בטיחות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1408.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/14/1/לח".  )2(

רח' אבא  ומקומם: כפר סבא,  השטחים הכלולים בתכנית   
קובנר 10, רח' הס 9 - גוש 6431, חלקה 100 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בינוי, על ידי שינוי קווי בניין צדיים   
ואחוריים לצורך תכנון 2 מבנים נפרדים במגרש, ואפשרות 
למגורים  במגרש המיועד  פרטיות  בריכות שחיה  להקמת 

ברח' אבא קובנר 10 ורח' הס 9.

הקבוע  צדי  בניין  קו  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתכנית מ–3.5 מ' ל–3.15 מ'; ב( קביעת קו בניין אחורי הקבוע 
המרתף  גובה  קביעת  ג(  מ';  ל–6  מ'   8  - מ'  מ–10   בתכנית 
2.5 מ' במקום 2.2 מ'; ד( קביעת תכסית קרקע 36% במקום 
ובטיחות;  המגרש  פיתוח  בדבר  הוראות  קביעת  ה(   ;30% 
ולמבנה  לבריכה  בניין  קווי  בדבר  הוראות  קביעת  ו( 
ז( קביעת תנאים להיתרי בניה; ח( קביעת הוראות  העזר; 
בנושא איכות הסביבה; ט( קביעת הוראות בדבר תחזוקת 

הבריכה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 878.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/14/1/לט".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' פרישמן 7   
- גוש 7595, ח"ח 119.

בניין  קו  שתקבע  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
במגרש  מ'   3.5 במקום  מ'  ל–0.5  מונמכת  פנימית  לחצר 

המיועד למגורים ברח' פרישמן 7.

בניה;  להיתרי  קביעת תנאים  א(  הוראות התכנית:  עיקרי    
ב( קביעת הוראות בדבר קו בניין צדי לחצר פנימית מונמכת 

- קו בניין צדי יהיה 0.5 מ' במקום 3.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 879.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/24/1/יא".  )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' דב הוז 46   
- גוש 6428, חלקה 197 בשלמותה.

בניין  קו  שתקבע  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
תאפשר  וכן  מ',   3 במקום  מ'  ל–0  מונמכת  פנימית  לחצר 
גישה לחצר הפנימית מחוץ לבית המגורים במגרש המיועד 

למגורים ברח' דב הוז 46.

בניה;  להיתרי  קביעת תנאים  א(  הוראות התכנית:  עיקרי    
ב( קביעת הוראות בדבר קו בניין צדי לחצר פנימית מונמכת 
 - קו בניין צדי לחצר פנימית מונמכת יהיה 0 מ' במקום 3 מ'; 

ג( יתאפשר מהלך מדרגות מהחצר הפנימית לפני הקרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 953.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/22/3/ג/3".  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' תל חי 57   
- גוש 6438, חלקה 255 בשלמותה.

מרפסות  לתוספת  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת   
 0 בניין  קו  קביעת  א(  ידי;  על  קיים,  מגורים  בבית  פתוחות 
ב( קביעת הוראות  למרפסות הגובלות בשטח ציבורי פתוח; 

בינוי למרפסות.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5542.

"תכנית מפורטת מס' כס/מק/331/ג".  )6(

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ירושלים 63 - גוש 6431, ח"ח 352.

יצירת מסגרת תכנונית לשינויים במבנה  מטרת התכנית:   
גג ואפשרות להקמת בריכת שחיה  ידי הגבהת  קיים, על 

פרטית במגרש המיועד למגורים ברח' ירושלים 63.

עיקרי הוראות התכנית: א( גובה הבניין יהיה 9 מ' במקום   
לפי  לבריכה  בניין  קווי  בדבר  הוראות  קביעת  ב(  מ';   8.5
תשריט; ג( קביעת הוראות בדבר פיתוח המגרש ובטיחות; 
הוראות  קביעת  ה(  בניה;  להיתרי  תנאים  קביעת  ד( 
תחזוקת  בדבר  הוראות  קביעת  ו(  הסביבה;  איכות  בדבר 

הבריכה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 879.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה כפר סבא, רח' ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד' הרצל 
בימים  בהן  לעיין  וכל מעוניין רשאי  טל' 08-9270170,  רמלה,   ,91

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יהודה בן חמו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
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 
נת/מק/24/750",  "תכנית מיתאר מקומית מס'  המרכז מופקדת 

שינוי לתכניות נת/8/750, נת/750, נת/750/א.

קרית  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השרון, רח' שבטי ישראל - גוש 9903, חלקות 37-33 בשלמותן; 
 231  ,54  ,53  ,5  ,4 מגרשים   ,750 מתכנית  בשלמותו   231 מגרש 

בשלמותם מתכנית 750.

בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
הבעלים; ב( שינוי קווי בניין.

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.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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 

המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  נת/מק/366/ד/2",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
נת/7/400, נת/366/ד.

נאות  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גנים, רח' שרה מלכין 2 - גוש 8215, ח"ח 284, 338.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.  

"תכנית מפורטת מס' נת/מק/52/650".  )2(

עין  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התכלת, רח' החיטה 2 - גוש 8322, חלקה 115 בשלמותה.

קביעת  ב(  יח"ד;  מס'  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קווי בניין; ג( תוספת קומת מרתף; ד( ניוד שטחי בניה בין 
הקומות ומעל ומתחת לפני הקרקע; ה( תוספת שטחי בניה; 

ו( קביעת מבנים להריסה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   .16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
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 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשיה קרית ספיר, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8603170 טל'  נתניה, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' 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.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מקומית ברמה מפורטת מס' נת/מק/16/537/ב", שינוי לתכנית 

נת/16/537/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ' אגם 2 - 
חלק דרומי, מצפון לשכ' גבעת האירוס - גוש 7940, ח"ח 135, 
143; גוש 7941, ח"ח 117, 119; גוש 9216, חלקות 39, 46-43, 52, 
56, 61, 71, 72 בשלמותן, ח"ח 50, 51, 64, 65; מגרשים 204, 207-

209, 306-304, 309, 310, 313 בשלמותם מתכנית 16/537/א.

הבעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
המגרשים;  בין  בניה  שטחי  ניוד  ב(  התכנית;  מתחום   בחלק 
בינוי;  ד( שינוי הוראות  וקביעת תכסית;  בניין  קווי   ג( קביעת 
ז( הסבת שטחי  ו( ניוד זכויות בין הקומות;  ה( תוספת קומות; 

בניה עיקריים לשטחי שירות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 304.
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשיה קרית ספיר, נתניה, טל' 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170
המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
והבניה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שהואצלה לי על ידי שר הפנים, אני מאשר את "תכנית מיתאר 
מקומית מס' פת/מק/14/701", שינוי לתכניות פת/2000א, פת/

במ/14/2000, פת/2000, פת/701.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' הרצל 
66ב - גוש 6383, חלקות 181, 182, 184 במלואן.

מ–7  182ב  בחלקה  יח"ד  מס'  הגדלת  א.  התכנית:  מטרת 
)בהקלה( ל–9 יח"ד בלא סך כל הגדלת שטחים מותרים לבניה; 
בלא  ל–9   )9 )בהקלה  מ–8   181 בחלקה  יח"ד  מס'  הגדלת  ב. 
הגדלת שטחים מותרים לבניה. ג. קביעת קיר משותף בין חלקות 
ה.  אדריכלי.  ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ד.  ו–182.   181
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בלי לשנות את סך הכל 
של השטח הכולל של כל ייעוד. ו. שינויי קווי בניין: לחלקה 181 
קו בניין מערבי: קומות א-ד מ–5 מ' ל–1.95 מ', לקומה ה' מ–6.3 
מ' ל–2.95 מ' רק בחלק לחלקה 182 קו בניין מערבי: לקומות א'-
ד' ל–3 מ', לקומה ה' 4 מ'. ז. קביעת איחוד וחלוקה מחדש עם 

הסכמת בעלים.

שוקי אמרני  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז המרכז  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

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

לתכניות  שינוי  פת/מק/41/1240",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
2000, 9/1240א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' י"ד   
הבנים 41-37 - גוש 6715, חלקות 151, 439 בשלמותן, ח"ח 

.394

במגרש  הבניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מערב  לכיוון  צדי  בניין  קו  שינוי  ב(  בתשריט;   כמתואר 

מ–4 מ' ל–3 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.5.2009, ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4488.

לתכנית  שינוי  פת/מק/2004/א/5",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
2000 על תיקוניה, ולתכניות 2004/א, פת/מק/2004/א/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, הרחובות   
ז'בוטינסקי, בזל, גרינשפן, מאיר דנקנר - גוש 6362, ח"ח 4, 
104; גוש 6366, חלקות 169, 171, 173, 174, 177, 178, 181-

183, 185, 186, 209 בשלמותן, ח"ח 168-164, 191, 193, 200, 
.205 ,201

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית   
גובה  שינוי  ידי  על  אדריכליים,  עיצוב  או  בינוי  בדבר 
גובה  קביעת  ב(  פת/מק/2004/א;  תכנית  בתחום  בניינים 

בניינים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
31.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5543.

פתח  עיריית  מידע,  במחלקת  התכניות  את  לראות  ניתן 
ובמשרדי   ,03-9053111 בטלפון  מראש  תור  קביעת  לפי  תקוה, 
 ,91 רח' הרצל  ולבניה מחוז המרכז,  הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

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/63/8/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1, רצ/8/1, 1/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
צ"ג בנות 10 - גוש 3929, חלקה 484 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מספר יח"ד מ–6 יח"ד   
ל–8 יח"ד; ב( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט; ג( שינוי 
קומות  תוספת  ד(  פתוחות;  מרפסות  לצורך  בניין   קווי 
קומה  כל  בעבור   2.5% תוספת  קומות,  ל–6  קומות  מ–4 

נוספת, 6% בעבור מבנה להריסה, ו–5% בעבור מעלית.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/71/22",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/22/1, רצ/1/1, רצ/1/1/יג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הנוטרים 28 - גוש 4242, חלקה 608 בשלמותה.

שינוי  בלא  בניין  קווי  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בזכויות הבניה המאושרות.

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 
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  
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מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' רח/
מק/14/450/ב", גורודסקי, שינוי לתכנית רח/14/450/א, כפיפות 
רח/מק/2000/ רח/2112,  רח/2000/ג,  רח/2000/ב/1,  לתכניות 

ב/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' גורדיסקי 27, 
פינת רח' חיים סירני 39 - גוש 3703, חלקות 327, 759 בשלמותן.

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

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

מפולשת ל–6 קומות + קומת עמודים מפולשת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5984, התשס"ט, עמ' 5183.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה רעננה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
רע/מק/1001",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז 

שינוי לתכניות 2000, מק/514/1.

 ,7649 גוש  ומקומם: רעננה -  השטחים הכלולים בתכנית 
חלקה 74, ח"ח 1, 2, 25, 73, 77, 79, 255; גוש 7666, חלקה 25, ח"ח 

21, 22, 41, 42, 47, 49, 64, 67; גוש 8934, ח"ח 9.

מטרת התכנית: הרחבת דרך בתוואי מאושר לצורך השלמת 
המשך רח' דפנה וחיבורו לדרך הפארק.

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 
העתק   .09-7610516 טל'  רעננה,   ,6 השוק  רח'  רעננה,  ולבניה 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

שעליהן היא מסתמכת.
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה רעננה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בניין ערים מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מקומית  ערים  בניין  "תכנית  מופקדת  זמורה  ולבניה  לתכנון 

מס' זמ/מק/1/336", שינוי לתכנית זמ/336.

בית  עקרון,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ביל"ו סנטר, מרכז מסחרי ביל"ו סנטר בצומת עקרון - גוש 3797, 

ח"ח 166.

המאושרות  מהזכויות   6% העברת  א(  התכנית:  מטרת 
 0 אחורי  בניין  קו  שינוי  ב(  המסחר;  זכויות  לטובת  לתעשיה 
לבניה בקומת הקרקע בלבד במקום 4.5 מ' המאושרים, ולצדדים 
3.5 מ' במקום 3.9 מ' בקו בניין צדי שמאלי, ו–3.77 מ' בקו בניין 
צדי ימני; ג( שינוי קו בנין לצד לגגונים קיימים בלבד בקומת 
הקרקע 1.6 מ' במקום 3.9 מ' בקו בניין צדי ושמאלי, ו–3.77 מ' 
בקו בניין צדי ימני; ד( שינוי התכסית המותרת ל–57% במקום 
51% המאושרים. יתר זכויות הבניה והוראות הבניה נשארים 

בלא שינוי בהתאם לתכנית זמ/336.

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 
תצהיר  בצירוף  ההתנגדות  את  בעיתונים.  הפרסומים  בין 
מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
זמורה, בניין מרכז ביל"ו, ת"ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ 
לכתובת: mazkirut@zmora.org.il. המתנגד ימציא את העתק 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אדם טל  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

 הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת 
תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת "תכנית 
הפקדתה  בדבר  שהודעה  חמ/מק/12/159א",  מס'  מפורטת 
התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם 
 ,5908 הפרסומים  ובילקוט   ,11.1.2009 בים  בעיתונים  פורסמה 

התשס"ט, עמ' 2079, שינוי לתכנית גז/7/159.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שילת - גוש 5637, 
ח"ח 1.

שינוי  בלא  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
של כל ייעוד קרקע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 



ילקוט הפרסומים 6076, כ"ח בניסן התש"ע, 12.4.2010 2558

לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה חבל מודיעין, רח' מודיעים, שהם, טל' 03-9722887.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

מס' חמ/מק/26/414", שינוי לתכנית גז/14/414.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בית נחמיה - 
גוש 4966, ח"ח 64; מגרש 157.

מ'  מ–3.5  למגורים  צדי  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  מטרת 
המותרים ל–3.02 מ' כמסומן בתשריט.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6014, התש"ע, עמ' 306.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

רחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לתכנון ולבניה חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 
מס' חש/מק/43/2", שינוי לתכניות מקומיות חש/3/2, ח/4/2, 

חש/10/10, משמ/47.

 - ציון  בני  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 7696, ח"ח 1; שטח התכנית: 1,950 מ"ר.

בריכת  להקמת  בינוי  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  מטרת 
בריאות  הוראות  קביעת  ב(  התכנית;  בתחום  פרטית  שחיה 

ואיכות הסביבה להקמה ותפעול בריכת השחיה הפרטית.

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 חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, וכן 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

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

ממ/מק/9136", שינוי לתכנית ממ)שד(/2/1002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כוכב יאיר, רח' בארי 28 
- גוש 8912, חלקה 167.

וקביעת  שחיה  בריכת  בניית  התרת  א(  התכנית:  מטרת 
בניין אחורי למגורים לפי  קו  ב( שינוי  בניה לבריכה;  הוראות 

מצב קיים.

עיקרי הוראות התכנית: א( בניית בריכת שחיה וקביעת 
מצב  לפי  למגורים  בניין  קו  שינוי  ב(  לבריכה;  בניה  הוראות 
מ'   3 עד  קדמי  מ',   3 במקום  מ'   1.80 עד  אחורי  קיים:  בניה 

במקום 5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5906, התשס"ט, עמ' 1971.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 
ולבניה מחוז  03-9302051 ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים א', ג', ה', בשעות 12.00-8.00.

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

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' עח/מק/8/7", שינוי לתכנית משמ/6)עח(,   )1(
כפיפות לתכניות עח/200, עח/7/א/4.

 ,8193 גוש   - העוגן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 25; גוש 8194, חלקות 4, 13 בשלמותן, ח"ח 3, 5, 6, 8, 

.14 ,12

אזור  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגורים, אזור חקלאי, אזור ספורט ודרך קיימת, בלא שינוי 
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע, למעט האמור בפסקאות 
)3( שבסעיף 62א.)א(; ב( הרחבת דרך בתוואי מאושר;   ,)2( 

ג( הגדלת אזור ספורט שנקבע בתכנית בת–תוקף.

לתכניות  שינוי  עח/מק/50/15",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
עח/17/15, עח/200, עח/21/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית יצחק-שער חפר   
 145  ,138 מגרשים  בשלמותן;   40  ,33 חלקות   ,8303 גוש   -

בשלמותם מתכנית עח/17/15.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת   
 33 בין חלקה  בעלי הקרקע, במטרה לשנות את הגבולות 
)נחלה 138(, בהתאם לפסק דין  )נחלה 145( ובין חלקה 40 
בשטחי  שינוי  בלא   ,27.11.2005 מיום  המשפט  בית  של 
 :33 בחלקה  נקודתיים  צד  בניין  קווי  שינוי  ב(   הנחלות; 
 1( לבית מגורים קיים מ–3 מ' ל–0.93 מ', 1.17 מ' ו–1.72 מ'; 
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ג( שינוי  מ';   0.28 מ' עד  ל–0  מ'  2( לשני מבני שירות מ–3 
בדבר הוראות בינוי בחלקה 33, קירות שני מבני השירות 

הפונים לחלקה 40 יהיו אטומים בלא חלונות.

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 
 .09-8981661 טל'  רופין,  מדרשת  ליד  חפר,  עמק  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז   ולבניה 

טל' 08-9788466.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
רן אידן  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שהם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  שה/מק/40",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית גז/במ/10/69.

 ,4129 גוש   - שהם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות 75 - 78, 114, 121, 131 בשלמותן, ח"ח 79, 101, 111 - 
113, 132; גוש 5909, ח"ח 2 - 3; מגרשים 2655-2650, 2657, 2658, 
2680, 2694-2692 בשלמותם, חלקי מגרשים: 2656, 2679, 2681, 

.7001

של  חדש  בינוי  מציעה  התכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ובלי  למגורים  הקיים  השטח  לסך  להוסיף  בלי  וזאת  השטח, 
לשנות את סך כל אחוזי הבניה; א( התכנית מבקשת להוסיף 
ולתכנן מחדש את מגרשי המגורים ממערב  "בר השגה"  יח"ד 
 לרח' המכבים: 12 מגרשים של 4 יח"ד צמודות קרקע בכל מגרש, 
סך הכל 48 יח"ד במקום 13 מגרשים דו–משפחתיים, כל זה בלא 
שינוי בסך כל השטחים המותרים לבניה; ב( התכנית מרחיבה 
1( איחוד  את רח' המכבים לרוחב של 18 מ'; התכנית כוללת: 
השטח  בסך  שינוי  בתכנית  אין  כאשר  מגרשים  של  וחלוקה 
הכולל של כל ייעוד קרקע ובסך כל השטחים המותרים לבניה; 
שינוי   )3 בת–תוקף;  בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת   )2
מס'  הגדלת   )4 המגורים;  במגרשי  בתכנית  הקבוע  בניין  בקו 
לבניה למטרות  סך כל השטחים המותרים  יח"ד, בלא הגדלת 

עיקריות.

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 
 .03-9723060 טל'  שהם,   ,63 האודם  רח'   ,1 ת"ד  שהם,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, רח' 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.
גיל ליבנה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שהם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר/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/1/4/166", 

שינוי לתכנית בר/4/166.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש   ;62 ח"ח   ,884 גוש   ;42 ח"ח   ,883 גוש   - הדרום  גן  גדרות, 

885, ח"ח 4.

לדרך  משולבת  מדרך  דרך,  סוג  שינוי  התכנית:  מטרת 
אספלט, בלא שינוי בשטח ובמיקום.

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

הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמי יפרח  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בתכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר תיקון טעות סופר "תכנית מס' טה/מק/287/

28א", אשר הודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5943, 
התשס"ח, עמ' 3478 )להלן - התכנית המאושרת(, שינוי לתכניות 
טה/מק/ג/14/287,  לתכניות  בהתאם  טה/מק/ג/28/287,  ג/287, 

תמא/38.

 ,15077 גוש   - טבריה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 1 בשלמותה.

מטרת התכנית: הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, בישיבתה 
מיום 9.11.2009, החליטה על פרסום הודעה בדבר תיקון טעות סופר 
שנעשתה בתכנית המאושרת כלהלן: שטח שירות המותר לבניה 
תוקן ל–675 מ"ר, התאמת מס' יח"ד לתב"ע טה/מק/28/287, והוספת 

תכנית בינוי למגרש 201.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5843, התשס"ח, עמ' 4513.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה טבריה, רח' טבור הארץ, ת"ד 508, טבריה, טל' 
04-6739555, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
,17511 עילית  נצרת  קרית הממשלה, משרד הפנים,   הצפון, 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה טבריה  

מרחב תכנון מקומי הגליל המזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
מק/גמ/344/13119", נין, הקטנת קווי בניין וגודל מגרש מינימלי, 

שינוי לתכנית 13119.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ניין )בוסתן אל מרג'( 
- גוש 17202, ח"ח 31, 32; גוש 17207, ח"ח 1, 9.

מטרת התכנית: א( הקטנת קווי בניין; ב( הקטנת גודל מגרש 
מינימלי; ג( קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.5.2008 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון 
תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 
וכל   ,04-6508555 נצרת עילית, טל'   ,595 קרית הממשלה, ת"ד 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מק/יז/01/2510",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/2510.

 ,17584 גוש   - זרזיר  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
ח"ח 34.

עיקרי הוראות התכנית: שינויים בקווי בניין.  

לתכנית  שינוי  מק/יז/19/6874",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/6874.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כעביה - גוש 10345,   
ח"ח 36, 37.

ושינוי  מחדש,  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בקווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/15/9075", שינוי לתכנית ג/9075.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ציפורי - גוש 17619,   
ח"ח 3.

עיקרי הוראות התכנית: פיצול נחלה 37 במושב ציפורי.  

לתכניות  שינוי  מק/יז/02/9582",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ג/9582, מק/יז/01/9582.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השופט - גוש   
12341, ח"ח 10, 16.

עיקרי הוראות התכנית: שינויים נקודתיים במיקום ייעודי   
הקרקע הכלולים במתחם פארק טייפון, לפי תכנית מיתאר 

.9582

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/01/15064", שינוי לתכנית ג/15064.  )5(

גוש   - דוד  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17287, חלקה 2 בשלמותה.

שינוי  למגרשים,  מחדש  חלוקה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המאושרות  הבניה  בזכויות  שינוי  בלא  בינוי  בהוראות 

בתכנית.

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 
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.

דוד בריל  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

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

גלג/14/08/12906", שינוי לתכניות ג/12906, ג/668, ג/9169.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סכנין - גוש 19284, 
חלקה 59 בשלמותה, ח"ח 61.

למסומן  בהתאם  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בתשריט; ב( איחוד וחלוקה בהסכמה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5952, התשס"ח, עמ' 3864.

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

פתוחים לקהל.
מנחם עירון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה לב הגליל  



2561 ילקוט הפרסומים 6076, כ"ח בניסן התש"ע, 12.4.2010

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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 מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 2/מע/מק/59/4224", שינוי לתכניות 2/ג/303,   )1(
2/ג/4224.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש 11179,   
ח"ח 66, 72, 73, 74.

למגרש  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
מס' 102, קדמי וצדי, לפי תשריט; ב( שינוי קו בניין צדי 
מערבי, וקו בניין קדמי במגרש מס' 16; ג( איחוד בהסכמה 

בחלקות 72, 73 בלבד.

"תכנית מס' 1/מע/מק/83/6539", שינוי לתכנית 1/ג/6539.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 11098,   
חלקה 127 בשלמותה, ח"ח 126.

וחלוקה בלא הסכמה,  א( איחוד  עיקרי הוראות התכנית:   
ובלא שינוי שטח כל חלקה; ב( קביעת קווי בניין לחלקות; 

ג( קביעת הוראות בניה.

"תכנית מס' 1/מעמק/87/16219", שינוי לתכנית 1/גנ/16219.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 12774,   
חלקות 132-130 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד זכויות בניה באזור מגורים   
א' בין החלקות הכלולות בשטח התכנית; ב( הגדלת מס' 

קומות מותר; ג( שינוי בהוראות בניה בהתאם.

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 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 תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

"תכנית מס' 8/מע/מק/82/8588", שינוי לתכנית 8/ג/8588.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר כנא - גוש 17387,   
ח"ח 15.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2943.

"תכנית מס' 1/מעמק/84/16219", שינוי לתכנית 1/גנ/16219.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 12774,   
חלקות 112-101, 150 בשלמותן, ח"ח 149, 165, 167, 168.

מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בלא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי קווי 
בניין; ג( שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכלי; ד( שינוי 
גודל מגרש מינימלי; ה( שינוי חלוקת שטחי בניה מותרים 

בתכנית, בלי לשנות את סך כל שטח הבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5648.

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

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

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  הגליל  מרום   ולבניה 

מה/מק/2/5064", שינוי לתכנית ג/5064.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב דלתון - גוש 
14059, ח"ח 4.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה )החלפת שטחים( 
במגרשים 123 ו–124 ובשצ"פ הסמוך אליהם, בלא שינוי בשטח 
הכולל של כל ייעוד קרקע, שינוי בקווי הבניין, שינוי בהוראות 
בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין, גודל מגרש 

מינימלי באזור מגורים יקטן מ–700 מ"ר ל–550 מ"ר.

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 
 ,13110 צפת  דואר   ,90000 ת"ד  הגליל,  מרום  ולבניה   לתכנון 

טל' 04-6919806, פקס' 04-6987734.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עמית סופר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

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

בב/מק/14", שלוחת צבאים, מגרש 308, שינוי לתכנית ג/7958.
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 - צבאים  שלוחת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 22776, ח"ח 71.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי מ–6 מ' לקו בניין - 0.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.11.2007 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1416.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שאן,  בית  עמק  ד"נ  המעיינות,  עמק  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6065866
מחוז הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
יורם קרין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עמק המעיינות  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה שפלת הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
שג/מק/21/09",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכניות מאושרות ג/1933, ג/6769.

 ,19733 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 87 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בדבר קווי בניין בחלקה 87, 
למצב  בהתאם  יהיו  הבניין  קווי  הבניה,  בזכויות  שינוי  בלא 

הקיים המסומן בתשריט.

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

.04-6508508

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

שעליהן היא מסתמכת.
סמיר והבה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שפלת הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

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

הדרום מופקדות תכניות אלה:

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/455",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
הוראות תכנית מס' 214/03/2, 2/מק/417, למעט השינויים 

הכלולים בתכנית זו.

שחמון  שכ'  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רובע 6; מגרש 255.

למגרש  בניה  בזכויות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
255, שחמון, רובע 6; ב( שינוי בקו בניין לבריכה בגבול עם 
מ'   8 גובה  רום  קביעת  ג(  מ';   2 מותר  מ',  ל–1  שכן  מגרש 
ממפלס ±0.00 האבסולוטי שנקבע בתכנית הבינוי שאושרה 
באזורים  כפולים  חללים  בניית  תותר  ד(   ;30.5.2007 ביום 
ל–64.50+:  ±0.00 במפלס  שינוי  ה(  הבית;  של  הציבוריים 

שינוי  ו(   ;+63.00 המאושר  למפלס  מ'   1.50 של  תוספת 
המאושר  למצב  מ"ר   11 של  תוספת  מ"ר,  ל–161  בתכסית 

- 150 מ"ר.

חלות  זו  תכנית  על  2/מק/460",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
השינויים  למעט   ,35/101/02/2 מס'  תכנית  הוראות  כל 

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ' מצפה ים,   
רח' יולית ים סוף 12; שטח התכנית: 4.120 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין: מאושר - קדמי -   
5 מ', אחורי 6 מ', צדי 3/0 מ', מוצע - קדמי - 5 מ' )נקודתי 
כמסומן בתשריט(, צדי ימני - 5 מ', צדי שמאלי - 10 מ', 

אחורי - 5 מ'.

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

טל' 08-6263820.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יפתח מזרחי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                         המקומית לתכנון ולבניה אילת

מרחב תכנון מקומי אשקלון

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

4/מק/2204", שינוי לתכנית 123/101/02/4.

רמת  שכ'  אשקלון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח   ,1935 גוש   ;44 ח"ח   ,374 גוש   - היין  דרך  רח'   כרמים, 
 310-305 מגרשים   ;53  ,35-33 ח"ח   ,1966 גוש   ;64  ,44  ,19-16

בשלמותם מתכנית 123/101/02/4.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד מגרשים, שינוי בקווי בניין, 
שינוי בבינוי, שינוי בגובה מבנים במגרשים למגורים מיוחד.
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עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות: א( יצירת 3 מגרשים במקום 6 מגרשים, על ידי 
איחוד; ב( שינוי קו בניין צדי: 4.5 מ' במקום 5 מ', אחורי נקודתי 
כמסומן בתשריט: 3.6 מ' במקום 5 מ'; ג( שינוי בינוי; ד( שינוי 
גובה: 9 קומות על עמודים במקום 7 קומות + קומת גג חלקית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5972, התשס"ט, עמ' 4649.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  נפתי, אשקלון,  רח' הגבורה 7, מרכז  ולבניה אשקלון,   לתכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-6792366
הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263784, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
5/מק/2527",  "תכנית מפורטת מס'  ולבניה באר שבע מופקדת 

שינוי לתכנית 69/115/03/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נאות לון, 
רח' עכו 24/1 - גוש 38324, חלקה 60, ח"ח 83.

מטרת התכנית: א( שינויים בהוראות תכנית, אזור מגורים 
ידי:  על  משותף,  קיר  בעל  חד–משפחתי,  בית   ,210 מגרש  א', 
לבניית  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  בניין;  בקווי  שינויים  א( 
ומעל  )צפונית(,  צדדית  בחזית  קרקע  בקומת  רעפים  סככות 
מרפסת בקומה א' בחזית האחורית; ג( הגדלת סככת רכב תוך 

העברת זכויות משימוש לשימוש.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, 

באר שבע, טל' 08-6463656.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

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

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

"תכנית מס' 5/מק/2235", שינוי לתכנית 47/115/03/5.  )1(

רח'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קיסריה 26 - גוש 38322, חלקה 21.

א',  מגורים  אזור  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
ידי:  על  ביתך(,  )בנה  חד–משפחתי  בית   ,380 מס'   מגרש 
א( שינוי בקווי בניין למרפסת ומחסן )מתחתיה( לקו בניין 

0.00; ב( שינוי קווי בניין לבריכת שחיה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 891.

"תכנית מס' 5/מק/2381", שינוי לתכנית 9/162/03/5.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' משה ברזני 16 - גוש 401006 בהסדר, ח"ח 1.

אזור  תכנית,  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 מגורים א' )בנה ביתך(, מגרש/תא/שטח מס' 151, על ידי: 
א( העברת שטח עיקרי )כ–15 מ"ר( מקומה א' לקומת הקרקע, 
והגדלת תכסית הקרקע; ב( שינוי בינוי סטנדרטי להפיכת 
גובה;  שינוי  כולל  עיקרי  לשטח  לבית  הצמוד   המחסן 

ג( שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 964.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה באר שבע, כיכר מנחם בגין 15, באר שבע, טל' 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463807

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה באר שבע  

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/2105",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 131/03/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב יכיני - גוש 894 
מוסדר, חלקה 29; מגרש 64.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי מ–4 מ' ל–1.4 מ' ול–0 מ' 
כמסומן בתשריט.

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 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
שדרות,   ,50 ת"ד  איבים,  חוות  שמעונים,  ולבניה   לתכנון 
טל' 08-6899696. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
איבים,  חוות  שמעונים,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

מועצה אזורית שער הנגב, ת"ד 50, שדרות, טל' 08-6899696.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שמעונים  
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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

שוורץ ג'פרי12.4.2006שוורץ סנדרה לנה2959

טלר אילה18.5.2009טלר חיים9551

פלדמן פייגה 5.12.2009פלדמן נחום0319
פרידה

אייזנבך אליהו30.12.2009אייזנבאך צפורה7039

קונטרזי בלה29.11.2007רביבנסקי סימיון4961

שטרן יהודית3.1.2010שטרן אליהו5093

קוזצקי אליהו 2023
משה

קוזצקי חשא יעל14.6.1994

מיכאלי מרינה30.12.2008אליהו חיים אהרן2574

מיכאלי מרינה25.12.2009דטיאשווילי תמרה2582

כהן מנחם3.12.2009ברמוט מזל7559

פפויפר רחל7.3.2006פרומר פנינה0304

הלפנד חיה18.12.2005הלפנד הנרי2371

הלר זאב6.6.2002הלר ישראל0606

הלר אברהם19.8.1999הלר סיגפרין8010

לויט איליה8.12.2008לויט אספיר1774

זוארץ יוסף20.1.2010זוארץ רבקה2120

שחף דן1.1.2001שחף אביבה8186

שמחי אסף11.2.2008שמחי יפת0862

כהן איתן16.12.2000כהן משולם7267

שרייבר ברכה30.1.2010שרייבר שלמה2276

כהן איתן7.1.2010כהן מרגלית7275

כהנא ברוריה6.11.2009כהן דוד8578

מזרחי ברוריה24.1.2005יונה אפרים5704

פלוג עטה17.1.2010פלוג יעקב9241

לוי יפה7.7.2009לוי אברהם6569

פלורסהיים 27.1.2010רוזנר דב5430
אורנה

ברקו אווה13.2.2010ברקו אייזיקו8380

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

רבינוביץ שרה 2267
רבקה

רבינוביץ ברוך 18.8.2009
בנימין

כרמון מרים17.6.2009כרמון דוד2550

דיין שולמית21.5.2008מנדלבאום חנה6403

לוגסי שמעון 14.11.2009לוגסי רבקה4225
נסים

מזרחי עזרא4.2.2009מזרחי בונומו לאה9447

אפשטיין רבקה11.6.1993לבל רחל0528

כהן יעקב מרדכי19.11.2009כהן מרים5717

לוי רחל19.1.2010לוי יצחק6045

סגל דורה21.1.2010אורבוך אסתר9378

אסולין אורלי9.12.2009אסולין משה3519

פטקין פניה26.6.2004וורונין גניה7145

פטקין פניה3.12.2008וורונין איזק7004

עובדיה אילנית4.2.2010עובדיה שמעון1179

כהן יקירה 4587
פריסידה

כהן יענ'קלה27.1.2010

באלטסהוזער 4533
אדירה חנה

באלטסהוזער 17.11.2009
יהודה ליב

רז שושנה2.12.2009רז משה6191

משולם דלית24.3.2009אשכנזי סוזי0628

כהן שמחה21.1.2010כהן משה מאיר7651

סלומון שורקי 18.9.2009שורקי שושנה6848
נפתלי א

סלומון שורקי 10.2.1994שורקי הנרי מואיז8675
נפתלי א

דזיאלובסקי רות5.2.2010ברנד אטל3739

רבי מאיר שרה6.1.2010רבי רחל9432

שניאור יצחק4.8.2000סנאור יעקב1819

טולדנו רגינה14.1.2010טולדנו גורג9719

רנד קלריסה15.2.2010מרקוביץ רשלה0801

ברנשטיין מיכאל18.7.2009ברנשטין פנינה2436

בכר מירי21.5.2005חזן רנה0377

מור יוסף אנה 13.6.1975לבנץ שמעון1146
חנה

ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(

                                               משה ביטון, המזכיר הראשי
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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

אדם דוריס23.11.2003אדם אסתר3728

אדם דוריס26.5.1985אדם שאול3710

נקב נסים6.5.1983נקב חיה9235

נקב נסים23.6.2007נקב יצחק8738

גבאי חיים29.10.2005גבאי מרים3413

לזינגר ליה29.7.1991רוזנטל שלום0864

לזינגר ליה30.10.2009רוזנטל טוני0872

שיינבך יונה20.1.2010שיינבך שרה7580

בן פורת מרים10.12.2009בן פורת אברהם3275

גולדשטיין 29.1.2010גולדשטיין רוזנ5171
מורדכי

פיקסלר דבורה-3330
רבקה

פיקסלר 27.7.2009
אלימלך

חסידה שמחה 8.6.2002חסידה אברהם5132
בונים אלי

אדלר יוסף21.2.2009אדלר הדסה3811

בונפיל חיה1.1.2010בונפיל שלמה2511

אפיה אברהם16.12.2006אפיה רחל3540

בודריי פרנסין-2318
מרי

בודריי יונתן6.3.2007

וקס חיה24.9.2008וקס דוד1574

חן עמית27.1.2010חן דביר1501

גוטליב אורה4.12.2009בנימיני זיגו0882

גוטליב אורה1.11.2007בנימיני מירה0890

פרחים יהושע23.6.2009פרחים שרה9802

שקליארמן 16.2.2009שקליארמן לאוניד1516
סופיה

גרינברגר משה14.1.2010גרינברגר ברוך0689

אשכנזי אברהם1.2.2010אשכנזי מרים5634

תורגמן רוחמה8.1.2010רחמני נירה6911

בקפיין הני27.6.1998סימון אלבינה4041

שגיא יוסף21.7.2009הקנברוך שושנה0591

שליט שושנה26.9.1990סבתי יחזקאל7719

שליט שושנה29.1.2010סבתי זיבדה7727

והב רבקה10.1.2010והב יעקב5683

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

וידאל אליס25.12.1997וידאל אבנר8391

קופרמן אידליה4.1.2010קופרמן אליהו4378

ניאזוב ליובוב29.3.2005ניאזוב אליהו2897

נסט צפורה26.1.2010נסט נורברט9100

קרביס ביאטריס22.1.2010קרביס צבי8440

אלמלח חנניה30.6.2009אלמלח אסתר5229

אלמלח חנניה23.1.2007אלמלח אברהם5211

עגיב צדוק1.1.2010עגיב יקירה3569

שולומון מרים28.12.2009אינגבר רחל-רוזלי3439

ווינטורה יוסף20.1.2010ווינטורה רבקה0332

אהרן יעקב16.5.2008אהרן מרים8255

אשכנזי זמירה28.1.2010אשכנזי צלבי9154

סימינובסקי 25.4.2009סימינובסקי רעיה7649
רפאל

ווקנין אילונה26.1.2010ווקנים מאיר5842

דינגור ציון-2014
סלומון

דינגון רונן26.11.2009

בכר ישראל29.11.2009בכר נסים3151

שאטין-רייך 5241
יעקב-קאפל

רייך צבי4.1.2010

צמח שושנה24.1.2010צמח צבי0909

הרץ סטפניה18.1.2010הרץ ברברה1670

אהרון הרצל4.2.2007אהרון אריאל8914

אהרון הרצל17.1.2010אהרון סביחה8922

עוזיאל 17.8.1999ורסנו בלה8424
ונטורה-וקי

בן רובי זיוה20.1.2010בן רובי נסים4319

לר אריה16.7.1990לר יוסף1485

לר אריה24.5.1999לר פנינה1493

צדיקים משה24.2.2010צדיקים אסתר467390/1

ששון משה10.2.2010אנגל צפורה467411/1

ברינה צדוק8.4.1997ברינה יעקב467419/1

ויתקין עופר8.2.2010ויתקין נורית467428/1

ברינה צדוק4.3.2008ברינה סרח467433/2

מוטולה אסתר28.3.2008מוטולה יוסף467502/1

זמיר שרה29.11.2009שמש סיזית467496/1

אנוקוב יצחק2.11.2004אנוקוב רחל467544/1

אנוקוב יצחק11.1.2010אנוקוב מיכאל467552/1



ילקוט הפרסומים 6076, כ"ח בניסן התש"ע, 12.4.2010 2566

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

הורביץ דב30.1.2010הורביץ רחל חיה467570/1

הורביץ דב15.1.2008הורביץ אריה467576/1

קירשנבוים יוסף 467631/1
מאיר

קירשנבוים 20.2.2010
אמנון

קרישנבוים 12.4.1990קרישנבוים מרים467636/1
אמנון

לוטקר מיקי19.1.2007לוטקר עודד467646/1

סיון סיסי15.7.2003זוארץ אדם467689/1

סלע רבקה21.1.2010מדמוני מזל467655/1

חזן רותי14.7.2008חזן עמוס467669/1

גרבי דודי27.1.2010ג'רבי יעל467178/2

בר און שושנה1.2.2010בר און יצחק467192/1

שקד יונה15.7.2009מנדל תהילה467207/1

פרחי נצחיה16.2.1994עוזרי מזל467211/1

פרחי נצחיה1.12.1977עוזרי שלום467219/1

קורח שושנה 467232/1
)שמעה(

קרח יאיר9.10.2006

צינובוי פני11.8.1993דרדיק ישראל467241/1

צינובוי פני2.2.2010דרדיק צרנה467244/1

חן מלכה30.1.2010חן יצחק467260/1

אורבך אסתר1.10.2009אורבך שמואל467274/1

באר גדליהו2.5.1995באר לופו467290/1

מויאל אברי15.1.2010מויאל אליהו467294/1

באר גדליהו24.11.2009באר רבקה467297/1

יחיה סעידה5.1.2010יחיא יחזקאל467305/1

בורנשטין לאה24.10.1996כהן ישעיה467317/1

בורנשטין לאה27.2.2001כהן מרים467325/1

נחמן פלור14.1.2010נחמן אהרון467326/1

קיפן יהודית20.11.2009קיפן יעקוב467343/1

חבסורישוילי 467356/1
איליה

ברוש לאה 11.1.2010
אפרת

מנדלסון 22.8.2009מנדלסון פני467359/1
שמואל

שמש חיים14.1.2010שמש אסתר467374/1

שמש חיים5.8.2007שמש סעד467378/1

לוי שלמה27.12.2009לוי אריה466858/1

בן חמו חנה23.1.2010בן חמו אהרן466878/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שפירא ישראל 466889/1
איזידור

שפירא שרינה19.1.2010

הרשקוביץ זוזי 18.7.2009ליזרוביץ קלרה466898/1
שולמית

אנג'ל חיים1.1.2009אנגל גאולה466926/1

גלזר פנינה4.10.2008גלזר מנחם466930/1

סהר רינת24.1.2010עזיז עזרא466964/1

מנחם אברהם11.1.2010מנחם מנחם466984/1

מאירוביץ 8.2.2010מאירוביץ ישראל467015/1
שפרה

מטרי יחיאל13.2.2010מטרי יפה467040/1

כהן לוי ליאור11.12.2009כהן בנימין467047/1

הרבסט מרים17.1.2010הרבסט מנדל467063/1

ברקוביץ דבורה28.12.2009פרידמן פרידה467088/1

מלבר מרגלית18.1.2010בנימיני מיכל467103/1

מסיקה צפורה7.12.2009מסיקה שרל467116/1

י"ז באדר התש"ע )3 במרס 2010(

                                                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

אברהם שרה 14.11.2009אברהם יונה8138
רונית

מרטה יהודית11.12.2009זיידנר רוזה3206

רוז'בסקי דמיטרי23.11.2009רוז'בסקי מיכאל1214

פרנסז אוולין 15.11.2009פרנסז אטי5447
כוכבה

זידנורג מאיר23.2.2005זידנורג רני2454

עוז רוזנו דינה9.10.2009רוזנו שמואל7951

מצקר גבריאל9.10.2009מצקר לאה2160

קריינר שושנה2.12.2009קריינר דוד3632

קריינר שושנה14.8.2005פסטרנק צבי0017

ויינברג בוריס6.11.2009ויינברג אנה8886

קוזצ'י שושנה30.10.2009קוזצ'י סמי0663
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

וקנין יוסף ערן12.8.2009וקנין מסעוד5487

סידר זאב19.11.2009סידר ברוניה4003

פדידה שרה23.11.2008שנברגר יוכבד2312

חלפון יצחק7.12.2009חלפון קמלה2731

שפק בלה13.11.2009שפק מנחם5605

מיימון מרים14.12.2008מיימון טיטה3222

מיימון מרים11.2.1996מיימון מומו3214

איפרגאן רפאל26.10.2009איפרגאן איזה8182

וולמרק מרים16.11.2009וולמרק יצחק6017

קוסט גניה9.8.2009אורהן רוזה0524

דניאל צביה 4.1.2004דניאל ראובן1916
סלימה

הרינג רחל24.7.2009הרינג מרדכי0814

רוטל אברהם9.10.2009רוטל מרים3758

ליזרוביץ יצחק26.11.2009ליזרוביץ עדינה5761

פרידמן סימה4.11.2009מזרחי יצחק2376

בר מוחא ברוריה20.10.2009בר מוחא עמרם5000

אזולאי אליהו8.6.2009אזולאי איילת2910

סייג יצחק4.12.2009סייג שרה5380

שומונוב אשר15.3.1998שומונוב אביגיל5920

רוזנצויג תרצה3.4.2009רוזנצויג יוסף3089

גרוס ורדה12.11.2009גרוס יוסף5052

שורלץ אורי טיבור24.3.2009שולץ שרה6404

שולץ אורי טיבור11.12.2009שולץ אלכסנדר9317

וקסמן אנה16.7.2009קנין פאינה7592

תשיר ליאון אריה21.7.2009תשיר רות5894

יוסבהשוילי 3958
מכאל

יוסבהשוילי סמיון7.5.1988

גלזר יצחק1.8.2009יעקובי טובה8900

דוד אסתר11.9.2002דוד מניס3036

איס שמואל13.12.2009איס חיים4306

מלצר אנטונינה10.8.2009מסטר שרה2808

סטרול חנה2.8.2009שיין טטיאנה4982

לבקוביץ שלמה30.11.2009לבקוביץ רוזליה3889

לבקוביץ שלמה6.9.1990לבקוביץ דוד3871

טואף חיים8.12.2008טוואף הילה3228

פוקס אברהם23.3.2008פוקס שרה8398

אופיר אסתר שרה22.10.1992אופיר אילן8761

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בן ארי יצחק26.12.2009בן ארי מרים6394

פרנקל יצחק דב8.2.2006פרנקל לוי יוסף5170

בר אריאלה27.11.2009ברוקר שושנה9403

מנצור יהודית20.7.2002סייאני סעדיה4301

מנצור יהודית19.6.2009סיאני נעמי4319

משה דורון27.11.2008מוסה אברהם3262

שניר דוד1.12.2009שנורמן ארבין2601

דוד מרסלה12.12.2009מושקוביץ הרי0526

כרסנתי יצחק22.10.2009כרסנתי מימון6317

שפירא נילי30.12.2009טבריס יפה9467

גרינברג ינקל 1316
מאיר

גרינברג יוסף29.9.2002

גרינברג יוסף14.10.2003גרינברג חנה1324

רוזנברג אברהם26.12.2009רוזנברג חנה2326

בללוב נאדיה23.5.2009מסנדילוב ריספו6252

הירשהורן אליהו16.12.2009הירשהורן פרידה9607

חן חיה21.9.2009חן דוד2809

סבח מליסה 19.12.2009סביקי ארנסטו5743
סנדרה

ווטרו מרדכי20.12.2009ווטרו יוסף7498

בן ארוש סימי18.11.2009בן ארוש סלומון5519

וייסמן איזבלה26.4.2008בוך גריגורי6669

גולדשטיין אנג'לה31.2.2009פנחסוב ילטה3126

פיאצה קלאוד9.12.2009פיאצה אנט0137

כרסנתי יצחק29.12.2009כרסנתי מזל6325

לנדר לבטוב 6927
אברהם

לנדר לבטוב 10.10.2003
יחיאל

זבלסקי ז'נטה4.11.2004ברך שיבה2003

ווטרו מרדכי4.9.2008וטרו צ'רנה6590

זלביצקי ליובוב12.1.2009אושרנקו לאוניד6562

גור יהושע29.11.2009גורלניק בוריס7276

אהרונוביץ מלכה10.1.1991אהרונוביץ זאב9800

יופן אנה2.7.2009בורלין ראיסה4683

גימפל פני1.10.2009גימפל יחיאל4814

נעם יחזקאל 8004
ריימונד

ורצברגר תמר 25.11.2009
תמה

מנשה איילה1.2.2009מנשה יחיאל8106
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שחורי ביאטריצה 27.3.2009סגל מנה1606
איריס

שוקרון סעדיה 19.12.2009שוקרון לאה5473
יוסף

מלאב רונית26.11.2006מלאב לוי7214

מאלק אביגדור 1607
משה

מליק יהודה11.1.1991

איבגי אלברט17.10.2003איבגי אסתר3627

איבגי אלברט2.10.1974איבגי יצחק3619

נוסבכר אסתר7.1.2010נוסבכר אריה6816

מטלון זאב22.11.2008מטלון אלברט7832

רוטנברג אליהו 20.4.2009רוטנברג חיה9917
יצחק

חיילו יעקב3.1.2010פולונסקי שלה6018

שמלה שמעון16.11.2008שמלה אידה8410

כספי דב12.1.2010כספי דינה4058

בלוצרקובסקי 2690
רוזליה

ניימן אלכסנדר11.1.2010

אבואזיז אידה20.12.2009אבו עזיז רפאל0018

בנוז יוסף אליהו15.8.1997בנוז מרינית1213

בדש כליפה 23.12.2009בדש סעיד1920
חיליק

בדש כליפה 20.3.2009בדש גינט3910
חיליק

פולבוי רעיסה27.12.2009פולבוי ולדימיר5658

אליאש אלעזר3.12.2009אליאש אמנון9786

רובינשטיין 3963
אידלה

רווה דוד22.12.2009

מלכה אלי27.2.1996מלכה סעדה5165

אדיבר אסתר24.11.2009אדיבר נאורי1591

קרום סלביה אירין24.12.2009הרמן הרטה1940

לובלינר אליעזר17.2.1991לובלינר אריה2235

לובלינר אליעזר11.7.2004לובלינר גיטל2243

בלומנטל אמנון 27.12.2008בלומנטל מגדלנה7380
משה

רוסו אסתר11.11.1998רוסו מישל3429

גרייזל שרה 2196
פרליה

קרייזל איליה6.12.2003

ברומר חיים11.1.2010ברומר ברטה8629

לסקר לילאן5.10.2009לסקר יעקב6235

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

שכטמן לאוניד4.10.2009דווידזון רחל2622

חיון יוסף20.2.2009חיון אליהו2917

דויטיאשוילי 7457
ליזה

יעקובישוילי 28.1.2006
נטלה

סימון אליעזר28.1.2010סימון מוניקה0023

רובינוב אבי1.1.2010רובינובה ג'ני2382

פרץ ליאור13.1.2010פרץ כרמלה3900

פרי עירית2.1.2010פרי יהושע4795

קוזוקרו מלך13.1.2010קוזוקרו צירלה0123

יעקובישוילי 27.6.1997יעקובשוילי רפאל8847
נטלה

שינברג נעמי8.1.2010שטיינר אברהם7794

חסדאי רחל24.8.2009חסדאי זאב5580

גורדובר דמיטרי10.11.2009גורדובר נטליה3701

כהן רינה31.3.2009גיגי יהודה6029

קרני דליה28.12.2009איצקוביץ גיזלה1475

גולן פלורי27.1.2010גולן ניסים6962

ארבל רמי4.11.2009ארבל יהושע2690

שטרית יפה6.3.2008וקנין שרה4260

גורדובר דמיטרי17.12.2009גורדובר בוריסלב3685

דיסקין גלינה6.12.2009אמחיר חייה5381

רוסו אסתר11.11.1998רוסו מישל3429

מיינר שלמה19.5.2008מיינר שולמית9658

הלברכט שושנה 6587
רוזה

רוב איטה20.1.2010

הלברכט חיים 4831
צבי

רוב איטה6.8.2003

ברונר יוסף7.2.2006ברונר אילזה2196

בן טולילה מרים24.12.2009בן טולילה דוד4866

טולדנו ארמונד2.8.1998דרעי אריה6995

קדמון תורג'מן 2290
נורית

תורג'מן הדס7.2.2010

רוזנצויג משה8.12.2009רוזנצוייג רחל6866

פריש הילה9.1.2010איזק יוסף9023

לזרוביץ שאול19.1.2010לזרוביץ קרול9752

שוורץ מרים23.1.2010שורץ חיים1112

אבשלום רחל16.2.2010דרעי כוכבה6459

ארוטיוניאן סופיה26.8.2007פייסחוביץ סימה6915
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בר אריאלה29.1.1998ברוקר יוסף9395

אבוזגלו תמו תמר6.2.2010אדרי אילנה0017

ירון יורם3.2.2010ירון מנטינה1853

קלפה רחל5.1.2010קלפה יעקב9773

כהן אבניאלה12.6.2003אורן חנה0959

כהן אבניאלה18.1.2010אורן יעקב5595

באר רות18.12.2009נתיב כהנא יעל7378

בנין יוסף5.2.2010בנין רחל5762

הרן גילה5.1.2010רוטמן פישל3467

אייזין דורה23.12.2009אייזין רבקה1455

שיטרית זהבה15.11.2009רובין נטי2771

שמואלי אולג 30.9.2009שמעילוב יוסף2847
אברהם

רייטר אייל24.12.2009רייטר ארוין6538

אזוט אברהם3.1.2010אזוט יעקב8361

קויפמן דימה30.10.2003קויפמן צ'רנה4160

קויפמן דימה4.1.2006קויפמן יפים4152

מייזלין יורי6.10.2002סקוליאר ליובה8728

ביטון קרן28.11.2009ביטון יעקב1397

סטופ יונתן19.12.2009סטופ נילי5272

פינטו גדעון23.12.2009פינטו סימי6326

קופרלי עובדיה20.4.1970קופרלי נירית9106

בנקובסקי אנה5.12.2009בנקובסקי אשר3259

פרידמן סימה30.3.2004מזרחי לינדה7649

בן שמואל אורנה9.2.2010בן שמואל שלום7355

שפירו ליובוב10.12.2009שפירו איגור0324

מירילאשוילי 0596
אליהו

מירילאשוילי 6.1.2010
צפורה

ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(

                                     יצחק היקינד, סגן המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

קורסיה אסתר26.1.1999הרה אלגריה297419/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בלישה רחל1.6.1968בן זקן סימון297435/1

בלישה רחל15.4.1988בן זקן משה297438/1

אסייג ויולט1.6.2005אסייג מתתיהו297442/1

וסרברג זהבה9.1.1996רושנסקי לאה256899/2

יששכר רות22.12.2009חודדד רחל297487/1

עטיה דוד27.1.2010עטיה אסתר297636/1

אטלן נפתלי 297535/1
ג'ון ג'ק

אטלן פורטונה17.1.2010

מורגס שמואל 4.4.2009מורגס מיסה467822/1
רפאל

נוסבוים מלכה11.12.2009מאיר רבקה297659/1

לין פועה23.11.2009ארליך יוסף297681/1

יחזקאל בת שבע28.8.1986שלום חנום297723/1

יונאי רמי24.11.2009יונאי מיכל297757/1

יששכר שמואל22.12.2009חודדד רחל297487/2

פרידמן קלרה7.1.2010פרידמן שנדור467512/1

בן יהודה 467565/1
שמעון

בן יהודה תחיה22.12.2009

מייזליש אברהם18.8.2002מיזליש שניאור467311/1

בלאס דוד3.7.2007באלס לולו467324/1

אבני רות25.2.2010אבני אלי467366/1

ביטון מגנזי 467478/1
שמעון

מגנזי עדי29.2.2008

קריצר יהושע17.11.2004קריצר מריה467130/1

רייזמן רות14.1.2010כהן אברהם0390

סבג פאני9.9.2005סבג יצחק7302

סבג פאני28.10.2007סבג שמחה7310

ברנוביאנו 9314
אברהם

בר און אריה9.2.2007

ויג פירושקה 1673
יהודית

קוצר מרים12.12.2009

גראוי מיכאל4.6.2009גראור רוזה4217

מכלוף שחר15.12.2009מכלוף אברהם5231

קלימיאן גילה17.12.2009חכימי אהטרם9449

בן סימון שרה10.12.2009בן סימון יוסף5711

וירושבסקה 8507
גיטל

נטר שושנה27.9.2009

חג'אג' מסעודי14.9.2007עבד זיוה1116
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

רייכמן חוה23.12.2009ריכמן דוד1487

אלון דבורה5.7.2001לוצוב פרידה9358

אלון דבורה24.12.2009לוצוב ישראל9341

הרוני מנסור2.12.2008הרוני שרה298002/2

מריזין רפאל5.2.2010דהן אסתר277238/2

ראבד אסתר29.11.1994ראבד אברהם298041/1

קובץ זאב6.1.2010קובץ יולי298287/1

שוקר מרים25.1.2010שוקר אברהם298290/1

שטרנברג פליקס 26.12.2000שטרנברג נחום298200/1
רפאל

שטרנברג פליקס 22.10.2009שטרנברג חיה298205/1
רפאל

בבראשווילי 298117/1
אהרון

ברי אירמה18.5.1998

בלומנפלד 298339/1
מלכה

בלומנפלד ברוך25.11.2009

טולדנו סימן טוב3.1.2010טולדנו דינה297897/1

מאירוביץ עזרא 22.10.1965עזרא יוחנן297919/1
סיגל

פייגנבאום 297829/1
קלרה

פיגנבאום 12.1.2010
אברהם

לב ים )קורן( 1.6.2005הורביץ משה297831/1
סמדר

יונאי רמי24.11.2009יונאי מיכל297757/1

גניש מרדכי26.12.2009גניש דוד297752/1

נוסבוים מלכה11.12.2009מאיר רבקה297659/1

לין פועה23.11.2009ארליך יוסף297681/1

יחזקאל בת שבע28.8.1986שלום חנום297723/1

לופטנר סבטלנה8.1.2010רויטמן יעקב297736/1

ב' באדר התש"ע )16 בפברואר 2010(

                                     יהושע ישראל כץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בראל דוד1.9.2009בוהדנה אודט297405/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

בראל דוד11.4.2001בוהדנה סימון297408/1

פינקלשטין 297418/1
יהודה

פינקלשטיין 13.2.2009
דפנה

לוי יוסף 297567/1
עמנואל

לוי לילך16.1.2010

חגבי טובה13.10.2009קרואני סעדיה297649/1

אוגנב לינה13.5.2007קרקמסקי דורה297920/1

בכור שמחה4.1.2010בכור אליהו297764/1

אשטמקר נורית12.1.2010אשטמקר נעמי297786/1

קפלן שמואל10.1.2010קפלן רחל467370/1

קפלן שמואל2.1.2005קפלן יצחק467375/1

פישר גורג16.2.2010פישר אוגן467387/1

גברי מרים17.6.2009גברי ישראל467464/1

גולדשטיין 10.2.2010גולדשטין אויגן467575/1
אסתר אירנה

בן לולו גילה5.7.2007בן לולו דוד467619/1

רבינא מועלם 2.10.1997גדסי דוד467664/1
ענת

ברקו אברהם 16.12.2009ברקו ישראל467711/1
יצחק

עזוקרי לאון12.12.2009אדיגוזל אסתר467715/1

עזוקרי לאון7.9.1992אדיגוזל רפאל467716/1

חלא עדנה18.2.2010חלא מישאל467725/1

ישראלי לאה7.2.2010שפר דב467727/1

ישראלי לאה17.4.1995שפר שרה467733/1

רום בן חיים 467755/1
אלקנה

רום גלית29.9.2009

בר סלע רפאל24.10.2008בן כליפה מזל467778/1

כהן אהרן16.1.2010כהן רחל467821/1

צמח יעקב1.5.1973צמח יוסף297748/1

צמח יעקב26.4.2009צמח סעידה297753/1

חסן יניב25.5.2008חן יוסף297677/1

חדד טינה13.1.2010חדד יוסף467929/1

שלום שרעבי 298152/1
משה

שלום שרעבי 29.1.2010
רינה

קצ'ולרו רוני8.12.1988קצ'ולרו הרשקו298157/1

אריה חיים13.2.2010אריה רבקה298158/1

דורי רחל9.1.2010דורי יאיר298199/1

ארנון זהבה12.2.2010כהן שולמית298070/1
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

מטארי אלדד28.12.2009מטארי דני298251/1

אנגלברג דוד9.9.2009אנגלברג רשקה298225/1

קאגן לודמילה16.7.2009צ'רנוב אידה298232/1

יגר נעים11.5.2005יגר אביבה297961/1

ארוסי ארנון25.6.2009ארוסי עמית466877/1

צורטוריסקי 466885/1
צפורה

פסטמן לאה 24.1.2010
זהבה

בלנובסקי ולרי17.2.2010בולוטין מרי466891/1

שפיץ חנה29.8.2009קליין יואל466754/1

יהודה אילנה25.1.2010יהודה משה466760/1

עטייה רחל11.2.2010עטייה נסים466825/1

אלחמיסטר חנה31.1.2010קולסקו חיה466831/1

סרי מאיר8.1.2010סרי שולמית467062/1

שוקרון שולה 24.8.2009חיו לוי נעימה467109/1
שביחה

גולדנברג 467128/1
בנימין

גולדנברג רבקה16.1.2010

רבינוביץ 3.2.2010רוזובסקי אסתר467180/1
מנוחה

רגואן עזרא 19.3.2007רגואן גולט467201/1
שטרק

רגואן עזרא 11.6.2004רגואן מאיר467203/1
שטרק

זכריה עופר1.5.2009זכריה צדוק298292/1

י' באדר התש"ע )24 בפברואר 2010(

                                             משה הלוי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי ברחובות
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

גרובר שלמה20.12.2009גרובר נסיה194899/1

זילברברג גרנט 15.8.2009גרנט שרה195049/1
רחל

טרובין ולנטינה2.7.2006יעקובזון נינה195051/1

יורקובצקי 29.2.1996מנדלמן סוסיה195058/1
אספיר

ינובסקי שמואל 24.1.2010ינובסקי ידידיה297523/1
צבי

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

רמיאל זאב 26.1.2010רמיאל מרים297525/1
נפתלי

קנצ'יק אליה20.10.1994קנציק בסייה297666/1

סקאל יחיאל3.12.2009סקאל מסעוד297797/1

בר מנחם11.12.2009בייהלפר מרדכי297799/1

בר לילי20.1.2010בר שמואל297838/1

גוטפריד נעמי 467204/1
נכה

שטרן כנרתי 31.1.2010
חנה

פוגל דב ישראל14.2.2010אינדיג פסל467430/1

ואזנה ישראלה14.12.2008ימית סילביה467510/1

קושילביץ רחל29.6.2006שמואלי יואל467644/1

פקדו פנטנש15.2.2010טסמה צהנש467652/1

שאלתיאל 1.3.2010שאלתיאל אמנון467661/1
עדינה

עבדל אליעזר28.12.2009עבדל חביב467699/1

יניב חדוה2.3.2010פריזנט שושנה467702/1

שמואל רחל25.1.2010שמואל אליהו297864/1

חסקל )יחזקאל( 297883/1
מינה

סגל פנינה15.6.2009

סגל פנינה3.1.2010חסקל )יחזקל( לזר297884/1

גאון שלמה 297887/1
סלומון 

גאון אברהם6.4.1988

גאון אברהם11.1.2010גאון אסתר297888/1

סלוש סעידה11.4.2004סלוש שלום297944/1

הרמן יוסף6.1.2010הרמן מטילדה298035/1

נרקיס רחל24.4.2009קליין משה298044/1

ברנד עידית10.12.2009הירש רחל298048/1

וקסלר מאיר5.6.2005וקסלר יואב466756/1

צ'רנוברוב גניה22.5.2009רוזמייטיס צבי466757/1

בנלולו אסתר12.1.2010זמורסקי צבי466909/1

פרץ חיים22.1.2010פרץ הרמינה466914/1

שרעבי עירן9.1.2010שרעבי עמיאל466990/1

כברה אשרי22.11.2009כברה סעדיה467007/1

מרקוביץ 1.12.2009מרקוביץ שרה467012/1
אליעזר

דורפמן חנה15.11.2009דורפמן אליהו467024/1

פז אפרת8.1.2010בן עזרא זימבול467101/1

גלזר עמנואלה16.1.2010לשם מאשה298148/1

גרבוב רויטל4.11.2009חמו רחמים298249/1
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרשל מוניקה 10.9.2002קלצקין רבקה298304/1
ברטה

פרשל מוניקה 4.2.2010ויינר פרנץ298306/1
ברטה

ליברמן אירית5.2.2010מרלינג זהבה298325/1

מהצרי הלוי 6.2.2008סלומי שמחה298333/1
ציונה

ט' בניסן התש"ע )24 במרס 2010(

                                            חנוך גרנביץ, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בטבריה
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דומוביץ נילי4.2.2010שליט רינה0769

עבאדי דניס 19.3.1996עבאדי נסים1958
דינה

מיצל פולינה21.1.2008מיצל יפים6939

ברזאני כתבא24.1.2010ברזאני גבי1511

פלץ תיאודור 8353
שמואל

בן יעקב דינה3.2.2009

שריד דוד30.12.2009שריד לבנונה0817

מורדקוביץ 0809
סמיון

מורדקוביץ' 16.12.2009
מיכאל

מורדקוביץ 0833
מרים

מורדקוביץ' 1.4.2009
מיכאל

רולניצקי 8606
גמליאל

רולניצקי 29.1.2007
אליעזר

רולניצקי 8.1.2010רולניצקי טובה8614
אליעזר

צקרוב רות6.7.1944מזרחי רחל1700

ז' באדר התש"ע )21 בפברואר 2010(

                                           שלמה דידי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

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

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פרץ אנטה4.8.2009פרץ אלי9720

גוטמאן 6249
עמנואל

גוטמן עינב10.11.2008

נגלי תומר10.12.2009נגלי איתן0775

זגורי יעקב19.9.2008זגורי שמחה2025

פריד טובה19.12.2009ווסנר אברהם8513

רוט אברהם 28.10.2009רוט בתיה5005
צבי

פראימצוק 29.12.2008טרכטמן מריה3909
יאנה

בן דוד סיסל6.2.2010בן דוד חיים4120

בנינו עובדיה10.10.2006בנינו שרה0433

רובין שולמית8.6.2005בנימין אליהו2615

רובין שולמית10.2.2010בנימין רחל2623

זטמן בוריס23.11.2009זטמן פניה0300

הרנקוף צביה24.11.2009לנסקי צילה4385

פרש יצחק10.12.2009פרש סעדיה1871

מנחם עדינה14.1.2010מנחם אלברט7656

כ"ז בשבט התש"ע )11 בפברואר 2010(

                                   נפתלי אלמשעלי, 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

ממן יעל5.11.2008פרץ סוזן297552/1

ארגמן מלכה16.10.2009אוחנה שמעון297562/1

קידר אסתר4.12.2009קידר איסק297505/1

אוסוביצקי 194977/1
ריבה

אוסוביצקי 22.12.2009
יצחק
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

פיצחדזה ג'ורג'18.2.2008פיצ'חדזה לילי194980/1

שנברגרס חנה2.5.2004שטיין רחל194990/1

בוקרה מסעודי4.12.2009בוקרה יצחק195004/1

ארונוביץ רבקה 1.1.2010ארונוביץ יוסף195035/1
לובה

אטיאס משה7.2.2009אטיאס רחל195036/1

לייבוביץ' אידה29.10.2009טובר ברנה195044/1

שוורצבורד 195071/1
ראיסה

שוורצבורד 2.6.2009
מאיה

רביבו סוליקה8.12.2009רביבו דוד195075/1

פנש מלכה10.1.2006פנש מזל466901/1

סטולוב דמיטרי3.11.2004סטולוב יעקב466919/1

סטולוב דמיטרי8.10.2002סטולוב דורה466923/1

גנוסר אהרון18.12.1988גסנר שמואל467037/1

פניקר דורית4.7.2009אשטמקר צדיק467059/1

זלטקיש 11.8.2007פיסחוביץ' אנה467065/1
זינאידה

פניקר דורית9.10.2003אשטמקר רבקה467066/1

זלטקיש 467073/1
טטיאנה

זלטקיש 22.1.2010
זינאידה

גבאי רנה7.2.2010גבאי אברהם467184/1

פפיאשוילי 297624/1
אהרון

פפיאשוילי 4.1.2010
שמחה

מתתיהו הרצל14.12.2009מתתיהו הרון297634/1

בטוניאשוילי 297641/1
גבריאל

בטוניאשוילי 31.10.2008
יהודה

לוי סוזי2.10.2000מרזוק יוסף297922/1

וולוז'ין 297936/1
אלכסנדר

וולוז'ין אלה19.6.2008

ארר פטריסיה12.2.1995עתאל רבקה297959/1

רבינוביץ' 28.5.2003ליסין צילה298065/1
דמיטרי

אמבאי 10.2.2007אמבאי אדרגאו298164/1
הביסטה

ויימן יול17.7.2005ויימן ולנטינה298137/1

קרבץ רומן30.10.1999קרבץ מרים298262/1

אבנאים שלמה30.2.2009אבנעים אסתר298312/1

גיל אוה13.1.2010מרקמן יעקב298314/1

פרץ שרון28.3.2009פרץ דוד298338/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

ויזמן יעקב11.2.2010ויזמן ויויאן466755/1

רויזנברג 466762/1
ריקרדו פרננדו

סטופסקי 15.2.2010
סברינה ג'יסל

בורטניק 466788/1
פולינה

בורטניק איליה17.6.2008

מונצ'ק ניצה9.2.2010מונצ'ק פליקס466790/1

פיס יאיר28.12.2009פיס יצחק466819/1

שפוצניק 32868/2
ליובוב

שפוצ'ניק ולרי7.11.2008

כהן מרים17.9.2009בן חמו משה466837/1

ט"ז באדר התש"ע )2 במרס 2010(

                                                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

גויטע רוני 297652/1
שבתאי

גויטע עזרא7.7.1989

קאפח אברהם5.7.2005קאפח יונה297712/1

תפוחי יוסף21.4.2008תפוחי מרים297665/1

סולימני יוסף27.12.2009סולימני שמעון297821/1

שימעוני גאנין8.5.2005שימעוני שלום297822/1

בן לוי אליהו5.12.2005בן לוי גרציה297862/1

תורגמן אשר13.8.2007טורגמן מזל297979/1

תורגמן אשר1.4.2003טורגמן מרדכי297981/1

כהן יפה25.12.2004זגורי גבריאל466801/1

גיאת אייל16.2.2010גיאת שמעה466809/1

ממן אסתר27.11.2008ממן עמרם298179/1

וייסמן אלה6.11.2009אורצקי ברוניה298247/1

וייסמן אלה10.10.1993אורצקי אבנר298250/1

כץ שמואל13.2.2010כץ לאה298268/1

דרנקין לאה 298276/1
אלונה

אלטשולר מריה23.9.2009

שמוקלר 298281/1
לאוניד

שמוקלר מריה15.5.2005
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מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

כרמי שושנה19.1.2010אלפנט שרה53965/2

בויאצי 468111/1
מחבולה

בויאציי פנחס31.1.2010

גבאי עליזה15.1.2010גבאי יצחק467388/1

חייט הלן23.2.2010חייט ססי467402/1

כהן צבי5.1.2010כהן לאה467415/1

שולמזון ראובן7.2.2010שולמזון שבע467423/1

בארביביי 23.2.2010בן איטח סוזן467441/1
אליהו

אוחנה אסתריא13.2.2010אוחנה נסים467450/1

קרן ישועה 467471/2
יהודה

קרן ישועה 10.12.2009
אוריאל

ברמן יעקב21.6.2005אקמאיב אולגה467489/1

דוד עדיאל24.1.2010דוד חיים467835/1

גוזי יונה6.11.2009דנוך נעמה298116/1

חכמון גבריאל4.2.2010חכמון יצחק298119/1

ז' באדר התש"ע )21 בפברואר 2010(

                                          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

שכטר ילנה18.11.2009שכטר מורדקו194985/1

מויאל הניה10.12.2009מויאל מרדכי195019/1

סבח איבון15.12.2009סבח נסים195023/1

כהן רחל11.12.2009כהן נסים194955/1

מס'

שם המנוח/התיק

תאריך

שם המבקש/תפטירה

דמיכובסקי 195087/1
ראיסה

דמיכובסקי 27.9.2008
ולדימיר

גרוס מרים16.1.2010גרוס אברהם297377/1

פרידמן 17.1.2010פרידמן אדית297380/1
טיבריאו

רווה יוסי24.11.2009רווה שרה297483/1

כהן סימון1.10.2006כהן יקוט297553/1

רמפל נורברטו 23.8.2006רמפל יצחק297614/1
אדריאן

רק אנה12.10.2004שפיר סימה297734/1

בנחיים יפה 21.1.2010בנחיים אלברט297751/1
חנה

גולדברג משה1.9.2002גרינבלט אנה297807/1

רפפורט 297918/1
אלכסנדר

ספקטור דינה29.9.2007

צורי שרה12.11.2009אבא יצחק297960/1

נסימי מחמלי 297974/1
זרינטג

מחמלי אפרים31.12.2009

ווקנין מאיר12.1.2010ווקנין גבריאל297952/1

בוקובזה אדגר10.12.1988בוקובזה כנוס297980/1

בוקובזה אדגר12.1.2009בוקובזה חדרה297982/1

גבעוני שאול13.11.2000גבעוני שולמית96132/2

שוסטר ינקל 466804/1
חונא

חימוביץ רבקה7.2.2010

פורמן אנטולי10.2.2008פורמן אידל466836/1

כהן מזל16.1.2010כהן משה298049/1

שקל יונה27.1.2010שקל דוד298122/1

עמירם מתילדה24.12.2009שממה יהודה298196/1

סגל רחל22.4.2004סגל דוד298280/1

דדון שלמה25.8.2004דדון אלי115385/2

פרמד רגינה8.12.2009סגורסקי אדולפון467070/1

אנוכוב זויה26.6.2009אנוכוב עמנואל467590/1

קרז'נר פולינה3.1.2010קרז'נר גריגורי467278/1

רז תרצה31.5.2009רז יוסף467238/1

כ"א באדר התש"ע )7 במרס 2010(

                                           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

פיירוק אסתר19.12.2009פייריק נחום5549

ב' באדר התש"ע )16 בפברואר 2010(

                                         צבי מוראד, המזכיר הראשי

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פש"ר 7096/10

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

ובעניין פירוק חברת סובריין נכסים בע"מ.

הנאמן  בע"מ,  לנאמנות  חברה  פידליטי  אורורה  והמבקשת: 
טל  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  של  א'  סדרה  החוב  אגרות  למחזיקי 

בר–יושפט, מרח' הברזל B38, תל אביב 69710.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.2.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.4.2010, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 18.4.2010.

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

טל בר–יושפט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2684/09

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

ח"פ  בע"מ,  בהרצליה  תפארת  קולנוע  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-049056-8

והמבקשת: יפה יעקובוף, ת"ז 03032968, ע"י ב"כ עו"ד עופר 
מוטולה, מרח' תובל 5, תל אביב 67897, פקס' 03-6235106.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.4.2010.

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

עופר מוטולה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2685/09

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

ח"פ בע"מ,   6517 בגוש   104 חלקה  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-027911-0

והמבקשת: יפה יעקובוף, ת"ז 03032968, ע"י ב"כ עו"ד עופר 
מוטולה, רח' תובל 5, תל אביב 67897, פקס' 03-6235106.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.8.2009 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.4.2010.

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

עופר מוטולה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 27300-01-10

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

ובעניין פירוק חברת בית חולים סיני למחלות כרוניות בע"מ.

והמבקשים: ערן גרייזמן ו–14 אחרים, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן 
רחמים סובול, מרח' יפו 216, ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2010, בשעה 8.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.00 

ביום 19.4.2010.

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

רחל בן רחמים סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 27341-01-10

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

ובעניין פירוק חברת בית באחוזת השרון בע"מ.

והמבקשים: יצחק פנחס ו–40 אחרים, ע"י ב"כ עו"ד רחל בן 
רחמים סובול, ממשרד עורכי דין יעקב אמסטר ושות', רח' יפו 216, 

ירושלים 94383.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.4.2010.

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

רחל בן רחמים סובול, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 29905-01-10

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

ובעניין פירוק חברת עמית שוקולדס סניפים )2008( בע"מ.

והמבקשים: יהודה חובב ואח', ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע, מרח' 
ז'בוטינסקי 5, רמת גן 52520.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.4.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.4.2010.

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

יוחי גבע, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 30335-01-10

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

ח"פ בע"מ,  מתקדם  תעוש  ח.י.ש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-150809-5

והמבקשים: דג'ש שווקי ואח', ע"י ב"כ עו"ד סלאם עלי, מרח' 
הנביאים 7, ת"ד 44732, חיפה 33501.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 21.4.2010.

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

סלאם עלי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 31103-01-10

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

ובעניין פירוק חברת סקיי מובילימדייה )ישראל( בע"מ,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.1.2010 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  בפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.5.2010, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 25.4.2010.

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

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בונוס טיירס בע"מ
)ח"פ 51-348217-4(

)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 10.3.2010 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורדו בילמן, מרח' 

המלאכה 25, ראש העין, 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.

מורדו בילמן, מפרק

רובין נוחי זולין - דירות הוד השרון בע"מ
)ח"פ 51-130014-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2010 התקבלה החלטה 
ווקס, מרח'  ולמנות את עו"ד אנטוני  לפרק את החברה מרצון 

אחוזה 96, 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.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק

אביבים נסיעות ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-082394-1(

)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 7.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל חיים, מרח' 

אהליאב 6, 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.

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

נחלות הירקון 224 בע"מ
)ח"פ 51-018520-0(

)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 17.1.2010 התקבלה החלטה 
טברסקי,  אברהם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' גרוזנברג 13, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם טברסקי, עו"ד, מפרק

י.א.כרמל מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-307961-6(

)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 9.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל ריכטמן, ת"ז 

054119128, משד' פלי"ם 7, חיפה, 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.

דניאל ריכטמן, עו"ד, מפרק

עדיסטאר בע"מ
)ח"פ 51-246341-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיון לוינוביץ, מרח' 

גוש חלב 10, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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.

סיון לוינוביץ, עו"ד, מפרקת
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נעור חקלאות בע"מ
)ח"פ 51-211986-8(

)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 28.11.2008 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה עמיאור, מרח' 
למפרק   ,84214 מיקוד   ,5871 ת"ד  שבע,  באר   ,52 ההסתדרות 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה עמיאור, עו"ד, מפרק

נטע-לי ייעוץ פנסיוני )2006( בע"מ
)ח"פ 51-379831-4(

)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 10.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אוזן, מרח' יואב 28, 

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.

מאיר אוזן, מפרק

גדל מדיה בע"מ
)ח"פ 51-346835-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   9.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם גבעון, ת"ז 

03853969, מרח' אנצילביץ 19, הוד השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהם גבעון, מפרק

בית כרמי-ייזום, השקעות וסעוד בע"מ
)ח"פ 51-178580-0(

)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 21.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל חברוני, מרח' 
המלך ג'ורג' 16א, ירושלים 94229,, טל' 02-6233344, פקס' 02-6232266, 

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.

יגאל חברוני, עו"ד, מפרק

החזקות בחלקה 2 בגוש 5026 בע"מ
)ח"פ 51-067362-7(

)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 2.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שוב, מרח' 

ויצמן 2, תל אביב 64239, 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.

שמואל שוב, עו"ד, מפרק

עידן אבטחה השקעות וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-344792-0(

)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 27.1.2010 התקבלה החלטה 
ג'ורבאן חוסין, ת"ז  לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

026352526, מג'סר אל זרקא, 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.

ג'ורבאן חוסין, עו"ד, מפרק
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סופרניר בע"מ
)ח"פ 51-022533-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   9.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה גרינבוים, ת"ז 

8975922, מרח' בארי 36, 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.

לאה גרינבוים, מפרקת

פ.נ.ת.ר פתרונות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-409016-6(

)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 9.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן וקנין, ת"ז 02880961, 

מרח' מנחם בגין 10, רמת השרון, למפרק החברה.   

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן וקנין, מפרק

קינגס אנטרפרייז בע"מ
)ח"פ 51-072779-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכי גבריאל, ת"ז 2171015,  

משד' דוד המלך 47, 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.

מלכי גבריאל, מפרק

קלוג רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-427463-8(

)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 9.3.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  יעקב,  תומר  טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

03160466, מרח' העליה 80/5, בת גלים, חיפה, 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.

טל תומר יעקב, מפרק

דיי טיים בע"מ
)ח"פ 51-303476-9(

)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 9.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור ברוך, ת"ז 057755878, 

מרח' הרצל 49, בת ים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור ברוך, מפרק

ספידלייט בע"מ
)ח"פ 51-301302-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   9.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרום צפריר, ת"ז 

028693133, מרח' מוהליבר 1, רחובות, 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.

מרום צפריר, מפרק
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מגידי חשמל הגברה ותאורה בע"מ
)ח"פ 51-215514-4(

)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 9.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מגידי זאב, ת"ז 3196862, 

מרח' דרך החוף 4, מכמורת, 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.

מגידי זאב, מפרק

מ.א. אנטרפרייז פרופרטיס בע"מ
)ח"פ 51-399915-1(

)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 25.2.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  פריזט,  שחר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 70, 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.

שחר פריזט, עו"ד, מפרק

ק.ל טקס סינון בע"מ
)ח"פ 51-128522-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.3.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  ליזרוביץ,  יעקב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

044051043, מאזור תעשייה יבנה, 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 ליזרוביץ, מפרק

יוני קרגו בע"מ
)ח"פ 51-196443-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2010 התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אפרת בוסני, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

תובל 11, רמת גן, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אפרת בוסני, עו"ד, מפרקת

סופיקינג הפקות בע"מ
)ח"פ 51-415311-3(

)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 10.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי קרטון, מרח' יגאל 

אלון 65, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 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.

עדי קרטון, עו"ד, מפרק

יעל מגדל סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-206639-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2010 התקבלה החלטה 
שטיינהרץ,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
אביב,  תל    ,20 קומה   ,1 עזריאלי  בניין   ,132 בגין  מנחם  מרח' 

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.

אמיר שטיינהרץ, עו"ד, מפרק
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רוטק השקעות ומחשבים בע"מ
)ח"פ 51-177171-9(

)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 1.3.2010 התקבלה החלטה 
משד'  דומן,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שאול המלך 39, 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.

משה דומן, עו"ד, מפרק

ישראל ציגלר הנדסת חשמל חברה )1976( בע"מ
)ח"פ 51-073595-4(

)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 4.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל ציגלר, ת"ז 2664753, 

מרח' שלונסקי 6, 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.

ישראל ציגלר, מפרק

סופרמרקט דאוד בע"מ
)ח"פ 51-347472-6(

)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 4.3.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  דאוד,  אבו שקארה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

028234334, ת"ד 860, כפר מג'אר, 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.

אבו שקארה דאוד, מפרק

חברתון נאמנים )1991( בע"מ
)ח"פ 51-158416-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל אליס, ת"ז 013749908, 

מרח' מקור חיים 11, ירושלים, 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.

רחל אליס, מפרקת

ג'י-אקו פייפר בע"מ
)ח"פ 51-405330-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי יהלום, ת"ז 051998995, 

מרח' תאנה 19, כרמי יוסף, 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.

אלי יהלום, מפרק

אהרון מלול השקעות בע"מ
)ח"פ 51-181857-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך אבוקרט, מרח' 

זבולון 3, ת"ד 1015, קרית אתא, 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.

ברוך אבוקרט, עו"ד, מפרק
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ישראל גלבורט בע"מ
)ח"פ 51-008225-8(

)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 28.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי שץ, מרח' תובל 

11, 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.

אבי שץ, עו"ד, מפרק

ישראל קולוניאל )2004( בע"מ
)ח"פ 51-349714-9(

)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 8.3.2010 התקבלה החלטה לפרק 
רועי ענבר, ת"ז 029346723,  רו"ח  ולמנות את  את החברה מרצון 

מרח' צבי הנחל 1, אזור התעשייה עמק חפר, 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.

רועי ענבר, רו"ח, מפרק

וורלד גרופ תעשיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-346886-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   8.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רועי ענבר, 
1, אזור התעשייה עמק חפר,  ת"ז 029346723, מרח' צבי הנחל 

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.

רועי ענבר, רו"ח, מפרק

בן גוזי בע"מ
)ח"פ 51-206115-1(

)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 24.2.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  סאסי,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057185811, מרח' העצמאות 15, כפר יונה, 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.

מרדכי סאסי, עו"ד, מפרק

גלובל אינבסט )פי.אקס.( בע"מ
)ח"פ 51-373770-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 10.11.2009 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פרננד סולתן, ת"ז 
069726917, מרח' חבצלת השרון 1, הרצליה, ואת אריק קסטיאל, 

ת"ז 318135977, מרח' שדרות ים 2, הרצליה, 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.

פרננד סולתן      אריק קסטיאל

          מ פ ר ק י ם   

    
עוז דן הובלות ובניה בע"מ

)ח"פ 51-200268-4(

)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 23.2.2010 התקבלה החלטה 
ת"ז  סאסי,  מרדכי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

057185811, מרח' העצמאות 15, כפר יונה, 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.

מרדכי סאסי, עו"ד, מפרק
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כ.ע.ג. בנין לענין בע"מ
)ח"פ 51-198186-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי רוטברט, ממגדלי 

עזריאלי 3, המגדל המשולש, 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.

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

אשר אקסלרד בע"מ
)ח"פ 51-328129-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2010 התקבלה החלטה 
בר–און, מרח'  מיה  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

בית הדפוס 12, ת"ד 34534, ירושלים 91342, 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.

מיה בר–און, עו"ד, מפרקת

י.ד. פתל בנין ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-273663-8(

)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 19.7.2009 התקבלה החלטה 
מרח'  כרמי,  טמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הגדוד העברי 17, ת"ד 773, אשקלון 78107, 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.

טמיר כרמי, עו"ד, מפרק

דפנה מזרחי בע"מ
)ח"פ 51-374641-2(

)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 4.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה מזרחי, ת"ז 33378670, 

למפרקת 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.

דפנה מזרחי, מפרקת

אפט פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-413818-9(

)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 14.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיליפ וסלס, מקיבוץ כפר 

גלעדי 12210, טל' 054-7508112, 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.

פיליפ וסלס, מפרק

קומלוג הנדסת תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-236729-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.3.2010 לאחר שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה   21 הודעה של  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם גולדברג, 
ת"ז 003701901, ו/או עו"ד גלית גולדברג, ת"ז 023641236, מרח' 

דרך רמתיים 55, הוד השרון, למפרק החברה.

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

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

יורם גולדברג, עו"ד, מפרק

ה.י.ש.ו. בניה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-244649-3(

)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 15.2.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי רוטברט, ממגדלי 

עזריאלי 3, המגדל המשולש, 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.

אסי רוטברט, עו"ד, מפרק

גלית לדרמן, חברת עורכי דין
)ח"פ 51-416085-2(

)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 5.3.2010 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רות אנושי, מרח' רבי 

עקיבא 66, בני ברק, 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.

רות אנושי, עו"ד, מפרקת

טוטווץ' בע"מ
)ח"פ 51-346245-7(

)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 10.3.2010 התקבלה החלטה 
קירשן, מרח'  פיטר  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

הגליל 128, נופית 36001, טל' 04-9930321, 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.

פיטר קירשן, עו"ד, מפרק

אחוזת חלקה 88 בגוש 8272 בע"מ
)ח"פ 51-022277-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   9.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה פריסקל, ת"ז 

008027294, מרח' מזא"ה 4, 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.

נירה פריסקל, מפרקת

שאשא פטרול בע"מ 
)ח"פ 51-432566-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2010, בשעה 10.00, ברח' פלטין 3, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מריאנו קרפ, מפרק

עוזיטק בע"מ 
)ח"פ 51-319925-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 16.5.2010, ברח' ויצמן 51, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                               ארי אליעז, עו"ד, מפרק
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שר - לאק בע"מ 
)ח"פ 51-290622-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,77 אורלוב  ברח'   ,16.00 בשעה   ,16.5.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               אהרן קיטאי, עו"ד, מפרק

טוליאן ד.ש. ניהול בע"מ 
)ח"פ 51-318000-0(

)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 
 ,2 רוז'נסקי  ברח'   ,14.00 בשעה   ,15.5.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שלמוני, עו"ד, מפרק

טוליאן אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-318001-8(

)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 
 ,2 רוז'נסקי  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.5.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שלמוני, עו"ד, מפרק

עשר שיפור מערכתי בע"מ 
)ח"פ 51-206085-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,13.5.2010 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' רש"י 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יאיר יעקב, עו"ד, מפרק

גיא-שיר פתרונות תגמול בע"מ 
)ח"פ 51-304755-5(

)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 
16.00, במשרדו של עו"ד  הנ"ל תתכנס ביום 17.5.2010, בשעה 
מאיר אורנשטיין, רח' אבן גבירול 30, תל אביב, לשם הגשת דוח 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טל עצמון, מפרקת

נתיב אביטל בע"מ 
)ח"פ 51-056720-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 10.00, 
אצל יוסף הולצמן, רח' אפשטיין 1, באר שבע, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

       יוסף הולצמן     יצחק אביטל 

    מ פ ר ק י ם

בראדם ניהול ואחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-365741-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.5.2010, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, 
רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד    

    בא כוח החברה

איי.טי.אמ. אנטי טרמור מאוס בע"מ 
)ח"פ 51-386120-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,90 החשמונאים  ברח'   ,16.00 בשעה   ,16.5.2010 ביום  תתכנס 
קומה ג', תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 



2586          ילקוט הפרסומים 6076, כ"ח בניסן התש"ע, 12.4.2010
ISSN 0334-3030       סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי המחיר 19.44 שקלים חדשים  

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

בעז האס, עו"ד, מפרק

ש.א.ק.ש החזקות בע"מ 
)ח"פ 51-283605-7(

)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 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 
10.00, במשרד המפרק, רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק

סביבה מערכות מיחזור משאבים בע"מ 
)ח"פ 51-324048-1(

)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 14.5.2010, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' הרימון 
המראה  המפרקת,  סופי של  דוח  הגשת  לשם  עדה,  גבעת   ,42
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידית אבן צור, מפרקת

מגלן קולומבוס השקעות בע"מ 
)ח"פ 51-375151-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.5.2010, בשעה 11.00, במגדל המוזאון, רח' 
ברקוביץ' 4, קומה 8, תל אביב 64238, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי ארבל, עו"ד, מפרק

קלע אנ.טי.אר מערכות תוכנה בע"מ 
)ח"פ 51-291973-9(

)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 16.5.2010, בשעה 11.30, במשרדי חברת נס 
טכנולוגיות, רח' ראול וולנברג 36, קרית עתידים, בניין 4, קומה 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודיה בריק-ז'רסקי, עו"ד, מפרקת

לירן ח.א. אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-266179-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.5.2010, בשעה 12.30, במשרדי חברת נס 
טכנולוגיות, רח' ראול וולנברג 36, קרית עתידים, בניין 4, קומה 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודיה בריק-ז'רסקי, עו"ד, מפרקת

אטלאן בע"מ 
)ח"פ 51-188297-9(

)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 16.5.2010, בשעה 12.00, במשרדי חברת נס 
טכנולוגיות, רח' ראול וולנברג 36, קרית עתידים, בניין 4, קומה 
18, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודיה בריק-ז'רסקי, עו"ד, מפרקת

אס.קיי.די. אנד מור בע"מ 
)ח"פ 51-415264-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, ברח' דניאל פריש  16.5.2010, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פטריק בן–זמרה, עו"ד, מפרק

מעבדות רפא שיווק )1984( בע"מ 
)ח"פ 51-103378-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול הליכי פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה 
את  לבטל  אחד,  פה  הוחלט   ,14.2.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
הליכי הפירוק מרצון של החברה ולבטל את מינויו של יהונתן 

קיצברג, כמפרק החברה.

יהונתן קיצברג, מפרק




