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תיקון תקנון הכנסת
לפי חוק–יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסת1, מתפרסם בזה תיקון לתקנון 
הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום ב' בניסן התש"ע )17 

במרס 2010(:

הוספת פרק רביעי, פרק חמישי ופרק שישי

1. אחרי סעיף 34 לתקנון הכנסת יבוא: 

"פרק רביעי: הצבעות במליאת הכנסת

סדר ההצבעה

שעל  בנושא  הכנסת  במליאת  הדיון  סיום  35. )א( עם 
סדר היום תתקיים הצבעה, אלא אם כן החליט יושב 
ראש הישיבה, בנסיבות מיוחדות, על דחיית ההצבעה, 
תחילת  לפני  הכנסת  לחברי  נמסרה  כך  על  והודעה 
הדיון בנושא; לבקשת חבר הכנסת שיזם או שהציע 
את הנושא שעל סדר היום או בהסכמתו, ובהסכמת 
כי  להחליט  הישיבה  ראש  יושב  רשאי  הממשלה, 
ההצבעה תידחה אף אם לא התקיימו נסיבות מיוחדות 
לפני  הכנסת  לחברי  תימסר  כך  על  והודעה  כאמור, 

תחילת הדיון בנושא או במהלכו.

)ב( יושב ראש הישיבה יקבע את סדר ההצבעה. 

)ג( לפני כל הצבעה או סדרת הצבעות יודיע מזכיר 
הכנסת על ההצבעה בצלצול.

אופן ההצבעה

מערכת  באמצעות  יצביע  הכנסת  36. )א( )1( חבר 
ההצבעה האלקטרונית, ממקום מושבו הקבוע בלבד.

להחליט  רשאי  הישיבה  ראש  )2( יושב 
הצבעות  מסדרת  כחלק  המתקיימת  הצבעה  כי 
תתקיים בהרמת ידיים, אלא אם כן נשמעה לכך 

התנגדות של אחת הסיעות.

הכנסת  חברי  עשרים  של  בכתב  דרישה  )ב( לפי 
הצבעה  תיערך  הממשלה,  דרישת  לפי  או  לפחות 

שמית.

תוצאות ההצבעה

37. )א( בתום ההצבעה יודיע יושב ראש הישיבה את 
תוצאותיה.

אלקטרונית  בהצבעה  שהשתתף  הכנסת  )ב( חבר 
לשנות  שביקש  או  נקלטה  לא  שהצבעתו  וטען 
לאחר  מיד  כך  על  יודיע  טעות,  בשל  הצבעתו  את 
הבקשה,  את  ישקול  הישיבה  ראש  יושב  ההצבעה; 
והוא יודיע מיד על הבקשה ועל החלטתו אם לשנות 

את תוצאות ההצבעה.

)ג( בהצבעה בהרמת ידיים - 

)1( ראה יושב ראש הישיבה כי הצעה שעמדה 
אין  ברוב,  נדחתה  או  לרוב  זכתה  להצבעה 
בחוק  נקבעה  כן  אם  אלא  הקולות,  את  סופרים 
דרישה לרוב מסוים של קולות; ואולם יושב ראש 
הישיבה רשאי להודיע, לפני הצבעה כלשהי, כי 

הקולות ייספרו;

__________
1  י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 2676.

שתוצאות  הישיבה  ראש  יושב  )2( החליט 
קיום  על  מיד  יורה  ברורות,  היו  לא  ההצבעה 

הצבעה נוספת, בהרמת ידיים או אלקטרונית.

ההצעה  אין  שקולות,  ההצבעה  תוצאות  )ד( היו 
מתקבלת, ואין חוזרים על ההצבעה.

פרק חמישי: תיעוד ישיבות מליאת הכנסת

פרוטוקול

כל  את  שיכיל  פרוטוקול  יירשם  הכנסת  38. בישיבות 
או  הדוכן  מעל  בין  פה,  בעל  הנאמר  את  הדיונים,  מהלך 
מהמקומות המיועדים לכך באולם המליאה ובין כקריאת 
וכן תוצאות  ביניים, ואת תוצאות ההצבעה; הפרוטוקול, 
באתר  יפורסמו  האלקטרוניות,  ההצבעות  של  מפורטות 

האינטרנט של הכנסת.

דברי הכנסת

הכנסת  דברי  עורך  בידי  ייערך  39. )א( הפרוטוקול 
רשאי  הכנסת  חבר  כל  הכנסת;  חברי  לעיון  ויעמוד 
כפי  בדבריו  והשמטות  שגיאות  שיבושים,  לתקן 
את  לתקן  הרוצה  הכנסת  חבר  בפרוטוקול;  שנרשמו 
של  המתוקן  הנוסח  את  יעביר  כאמור,  דבריו  רישום 
דבריו לעורך דברי הכנסת בתוך שבעה ימים מהמועד 

שבו הועמד הפרוטוקול לעיון חברי הכנסת.

הכנסת";  ב"דברי  יפורסם  הערוך  )ב( הפרוטוקול 
מסמכים  הכוללים  נספחים  יצורפו  הכנסת  לדברי 
כי הונחו על שולחן  סגנו הודיע  או  שמזכיר הכנסת 

הכנסת, כפי שיורה מזכיר הכנסת.

צילום ישיבות הכנסת

לצפייה  זמינות  ויהיו  יצולמו  הכנסת  40. ישיבות 
באמצעים אלקטרוניים לציבור הרחב.

פרק שישי: התנהגות במליאת הכנסת

כללי התנהגות במליאת הכנסת

ראש  יושב  הוראות  אחר  ימלא  הכנסת  41. )א( חבר 
הישיבה.

)ב( חבר הכנסת ינאם במליאת הכנסת ברשות יושב 
ראש הישיבה ובמסגרת הזמן שהוקצבה לו.

)ג( חבר הכנסת שקיבל את רשות הדיבור ידבר מעל 
הדוכן, או מהמקומות המיועדים לכך באולם המליאה 
- אם נקבע כך בתקנון זה, ורשאי חבר הכנסת, ברשות 
הערה  ולהעיר  שאלה  לשאול  הישיבה,  ראש  יושב 

ממקומו.

בצורה  הכנסת  במליאת  ידבר  הכנסת  )ד( חבר 
כבוד  על  השומר  ובאופן  מקובלת  בלשון  הולמת, 
פגיעה  בו  שיש  מעשה  במליאה  יעשה  ולא  הכנסת, 
בכבוד הכנסת, בכבוד אחד מחבריה או בסדר דיוניה.

חפץ  הכנסת  במליאת  יציג  לא  הכנסת  )ה( חבר 
לצורך  או בכיתוב  יעשה שימוש בחפץ  ולא  כלשהו, 

הבעת עמדתו.

"חבר  בתואר  להשתמש  יש  הכנסת  )ו( בישיבות 
בכנסת  חבר הכנסת  בתואר תפקידו של  או  הכנסת" 

או בממשלה.
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חברי  של  ועמידה  בקימה  כבוד  )ז( )1( הבעת 
יושב  ברשות  תהא  כפיים,  במחיאת  או  הכנסת 

ראש הישיבה בלבד.

נוכח נשיא המדינה,  )2( בישיבת הכנסת שבה 
לתאו  הנשיא  היכנס  לפני  הכנסת,  מזכיר  יכריז 
באולם המליאה, לפני עלותו לדוכן ולפני צאתו: 

"כבוד הנשיא", וחברי הכנסת יקומו ויעמדו.

)ח( חבר הכנסת לא ישוחח במליאת הכנסת בטלפון 
לא  הזימונית שברשותו  או  ויקפיד שמכשיר הטלפון 

ירעיש.

קריאה לסדר והוצאה מישיבה

42. )א( סבר יושב ראש הישיבה כי חבר הכנסת התנהג 
לו  יקרא  זה,  פרק  להוראות  בניגוד  הכנסת  במליאת 
יורה לו  לסדר; נקרא חבר הכנסת לסדר בעת שנאם, 
היושב ראש לרדת מהדוכן או לחזור למקומו, ורשאי 
בפרוטוקול  דבריו  רישום  את  להפסיק  ראש  היושב 

ולכבות את המיקרופון שבו הוא מדבר. 

פעמים  שלוש  לסדר  הכנסת  חבר  )ב( )1( נקרא 
ראש  יושב  רשאי  הכנסת,  של  אחת  בישיבה 
הישיבה לשלול ממנו את רשות הדיבור באותה 
צורך  היה  ואם  מהישיבה,  להוציאו  או  ישיבה, 

בכך - להורות על הוצאתו. 

)2( הפר חבר הכנסת את הסדר הפרה חמורה, 
מהישיבה  להוציאו  הישיבה  ראש  יושב  רשאי 
על  להורות   - בכך  צורך  היה  ואם  לאלתר, 
הוצאתו; לעניין זה, יראו התנהגות בניגוד לסעיף 

41)ה( כהפרה חמורה.

)3( הוצא חבר הכנסת מישיבת הכנסת כאמור 
בסעיף קטן זה, רשאי הוא להיכנס לאותה ישיבה 
לצורך  או  הישיבה  ראש  יושב  זאת  הרשה  אם 

הצבעה בלבד.

הפר  או  הכנסת  מישיבת  הכנסת  חבר  )ג( הוצא 
ראש  יושב  רשאי  הישיבה,  ראש  יושב  של  הוראה 
הישיבה או יושב ראש הכנסת להביא את העניין לפני 

ועדת האתיקה. 

)ד( חבר הכנסת שהוצא מישיבת הכנסת וחזר בלא 
רשות יושב ראש הישיבה ושלא לצורך הצבעה בלבד, 
ועדת  להחלטת  בניגוד  הכנסת  למליאת  שנכנס  או 
האתיקה וסירב לעזבה, רשאי היושב ראש להורות על 

הוצאתו.

ערעור על החלטת ועדת האתיקה

חבר  של  זכותו  את  לשלול  האתיקה  ועדת  43. החליטה 
הכנסת לקבל רשות דיבור במליאה למשך ארבעה ימי 
ישיבות הכנסת או יותר, להטיל הגבלות על פעילותו 
להרחיקו  או  שבועיים,  על  העולה  לתקופה  בכנסת 
מארבעה ימי ישיבות הכנסת או יותר, רשאי חבר הכנסת 
לערער על ההחלטה לפני הכנסת, במועד שיקבע לכך 
ואת  יושב ראש הכנסת; הכנסת תשמע את המערער 
נציג ועדת האתיקה, במסגרת זמן שלא תעלה על חמש 

דקות לכל אחד, ותחליט בדבר בלא דיון."

מחיקת כותרות, סימון סעיפים 59 ו–64 וביטול סעיפים 60 עד 
63, 65 עד 74 ו–93

הוראות  ג':  ו"סימן  החלטות"  ב':  "סימן  2. )א( הכותרות 
נוספות" בתקנון הכנסת - יימחקו.

כסדרם,  יסומנו,  הכנסת  לתקנון  ו–64   59 )ב( סעיפים 
כסעיפים 97א1 ו–97א2.

)ג( סעיפים 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71א, 
71ב, 72, 73, 74 ו–93 לתקנון הכנסת - בטלים.

תיקון סעיף 103ז

3. בסעיף 103ז)ג( לתקנון הכנסת -

)1( בפסקה )2(, במקום "סעיפים 70)ב(, 72)ב(" יבוא "סעיף 
42)ג(";

)2( בפסקה )3(, במקום "יושב ראש הישיבה או יושב ראש 
ויושב ראש הישיבה או  ו–103ה  68)ב(  ועדה לפי סעיפים 

יושב" יבוא "יושב ראש ועדה לפי סעיף 103ה, ויושב".

ביטול סעיפים 137א, 156 ו–157

4. סעיפים 137א, 156 ו–157 לתקנון הכנסת - בטלים.

ב' בניסן התש"ע )17 במרס 2010(
)חמ 864—3(  

ראובן רובי ריבלין  
יושב ראש הכנסת  

הודעה על מינוי יושב ראש וממלא מקומו למועצת 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, 
התשס"ו-2006

13)א( לחוק  כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  בזה  אני מודיע 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס"ו-

ת"ז  לין,  אוריאל  את  מיניתי  הממשלה,  ראש  ובאישור   ,12006
ראש  ליושב  הציבור2,  נציגי  מקרב  המועצה  חבר   ,006784102
המועצה, ואת אילן בומבך, ת"ז 022213631, לממלא מקום קבוע 

ליושב ראש המועצה.

לבטיחות  הלאומית  הרשות  למועצת  ראש  יושבת  מינוי 
בדרכים שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים התשס"ח, 

עמ' 2512 - בטל.

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 3667—3(

ישראל כ"ץ  
__________                      שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1  ס"ח התשס"ו, עמ' 374.

2  התש"ע, עמ' 2936.

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים 
להתפתחות הילד

לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מעונות 
יום שיקומיים, התש"ס-12000, ותקנות מעונות יום שיקומיים 
התש"ע-22009,  הילד(,  להתפתחות  במכון  להכרה  )כללים 

__________
1  ס"ח התש"ס, עמ' 159; התשס"ח, עמ' 875.

2  ק"ת התש"ע, עמ' 260.
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הכרתי בגופים המפורטים להלן כמכונים מוכרים להתפתחות 
הילד לעניין החוק:

א. מכונים להתפתחות הילד:

1. מכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי על שם חיים 
שיבא, תל השומר;

לנוירולוגיה  והיחידה  הילד  להתפתחות  2. המכון 
פדיאטרית, מרכז רפואי איכילוב ובית אברמס )סוראסקי(, 

רח' בלפור 14, תל אביב;

מרכז  ילדים,  ונוירולוגיית  הילד  להתפתחות  3. מכון 
רפואי אסף הרופא, באר יעקב; 

יפה,  הלל  רפואי  מרכז  הילד,  להתפתחות  4. המכון 
חדרה;

ציון,  בני  הרפואי  המרכז  הילד,  להתפתחות  5. המכון 
חיפה;

6. המרכז להתפתחות הילד, בית חולים לגליל המערבי, 
נהריה;

7. מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי רבקה זיו, צפת;

8. מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי ברזילי, אשקלון;

9. תחנה לאבחון ושיקום הילד, רח' הצדיק מירושלים 2, 
באר שבע; 

10. המכון להתפתחות הילד, בית חולים צרפתי, נצרת; 

11. המכון להתפתחות הילד, בית חולים שניידר לילדים 
בישראל, רח' קפלן 14, פתח תקוה;

בריאות  שירותי  כרמים,  הילד  להתפתחות  12. המכון 
כללית, רח' הסוכה 10, ראשון לציון;

כפר  מאיר,  רפואי  מרכז  הילד,  להתפתחות  13. המכון 
סבא;

14. המכון להתפתחות הילד והיחידה הנוירופדיאטרית 
שיקומית, בית החולים לוינשטיין, רעננה;

כללית,  בריאות  שירותי  הילד,  להתפתחות  15. המכון 
שד' ויצמן 21, נתניה;

16. מכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד, שירותי בריאות 
כללית, רח' המגינים 104, חיפה;

שירותי  רקתי,  מרפאת  הילד,  להתפתחות  17. המכון 
בריאות כללית, החשמונאים, טבריה;

18. המכון להתפתחות הילד רח' קרל נטר, מעלות דפנה, 
שירותי בריאות כללית, ירושלים;

19. המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי קפלן, רחובות;

20. המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי סורוקה, באר 
שבע;

21. המכון להתפתחות הילד, בית חולים יוספטל, אילת;

22. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
אגריפס 42, ירושלים;

שירותי  מכבי  השלום,   - הילד  להתפתחות  23. המכון 
בריאות, רח' יגאל אלון 96, פינת רח' תובל, תל אביב;

24. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
רבי עקיבא 34, בני ברק;

25. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
לישנסקי 1, ראשון לציון;

26. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
הבנים 14, הוד השרון;

27. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
מרקוני 10, חיפה; 

28. המכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
התקוה 4, באר שבע;

29. המכון להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, רח' 
בן סירא 3, ירושלים;

30. המכון להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, רח' 
הרצל 182, רחובות; 

31. המכון להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, שד' 
לנצט 8-6, הרצליה;

ב. יחידות טיפוליות להתפתחות הילד:

רח'  לאומית,  חולים  קופת  הילד,  לבריאות  1. מרכז 
טרומפלדור הגידם 3, ירושלים;

רפואי  מרכז  הילד,  והתפתחות  לנוירולוגיה  2. היחידה 
שערי צדק, ירושלים; 

3. היחידה להתפתחות הילד, שועפת, ירושלים;

מינץ  רח'  רמות,   - פתחיה  הילד  להתפתחות  4. יחידה 
43, ירושלים;

 ,6 דגן  אבן  רח'  שלווה,   - הילד  להתפתחות  5. יחידה 
ירושלים;

 ,9 הרקמה  רח'  על"ה,  הילד  להתפתחות  6. יחידה 
ירושלים;

רח'  ווראייטי,   - הילד  להתפתחות  צמיחה  7. יחידת 
דיסקין 17, ירושלים;

8. יחידה להתפתחות הילד, מעון הר חברון, הר חברון;

רח'  סטון(,  )טלז  דרך  אבני  הילד  להתפתחות  יחידה    .9
יצחק 27, מועצה מקומית קרית יערים;

מטה  אזורית  מועצה  הילד,  להתפתחות  10. היחידה 
בנימין;

מועצה  עציון,  וגוש  אפרת  הילד  להתפתחות  11. מרכז 
מקומית אפרת;

12. היחידה להתפתחות הילד נוה אברהם, קרית ארבע;

לגדול  עמותת   - הילד  להתפתחות  רקפת  13. מרכז 
ולפרוח, שד' צאלים 6, רמת בית שמש;

14. טף לטף, סמטת אחיעזר 1, רח' אבני נזר 51, מודיעין 
עילית;

15. היחידה להתפתחות הילד ש.מ.ר., רח' האירוסים 29, 
רעות;

רח' מודיעין,  מתנ"ס  הילד,  להתפתחות   16. היחידה 
תלתן 6, מודיעין;

שירותי  מכבי  מכבים,  הילד  להתפתחות  17. יחידה 
בריאות, מרכז רננים, מודיעין;

עמותת  ע"י  עילית  ביתר  הילד  להתפתחות  18. יחידה 
רמת דוד, ביתר עילית;

19. מרכז לגיל הרך רמלה, א.ס.לוי 13, רמלה; 

20. מרכז לגיל הרך, רח' השומר 1, בת ים;

21. מרכז רוזנוולד לגיל הרך - עמותת פש"ר, רח' יוברט 
המפרי 3, לוד; 

22. מיט"ל - מח' לייעוץ וטיפול בילד, יבנה;

23. יחידה להתפתחות הילד, מושב אבן שמואל, מועצה 
אזורית שפיר; 
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 5 רבינוב  רח'  מציון,  עזר  קהילתית  טיפולית  24. יחידה 
פינת אשל אברהם, בני ברק;

25. יחידה להתפתחות הילד - על"ה, רח' אהרונוביץ 12, 
בני ברק;

26. יחידה להתפתחות הילד - אחי"ה, רח' בן יעקב 25, 
בני ברק;

27. יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
התקומה 36, יפו;

שד'  יהודה,  אור  מתנ"ס  הילד,  להתפתחות  28. יחידה 
אליהו סעדון 87, אור יהודה;

רח'  אונו,  קרית  מתנ"ס  הילד,  להתפתחות  29. יחידה 
פינקס 10, קרית אונו;

30. יחידה להתפתחות הילד, רמת שיקמה, רח' שמעוני 
8, רמת גן;

31. יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
שפיגלר 3, פתח תקוה;

32. יחידה להתפתחות הילד גוונים, רח' עמק איילון 30, 
שהם;

33. יחידה להתפתחות הילד מכון אחי"ה, רח' רבי עקיבא 
14, אלעד;

אזורית  מועצה  ברקן,  הילד,  להתפתחות  34. יחידה 
שומרון;

35. מרכז אהרון דהלו, סמטת בית איזי שפירא, רעננה;

כללית,  בריאות  שירותי  הילד,  להתפתחות  36. יחידה 
רח' רמז 71 פינת רוזנסקי 8, רחובות;

37. יחידה להתפתחות הילד - מפת"ח, רח' הברוש 30, 
גינות שומרון, מועצה מקומית קרני שומרון;

38. יחידה להתפתחות הילד נתניה דרום, מכבי שירותי 
בריאות, רח' פנחס לבון 18, נתניה;

39. מרכז לגיל הרך, נתניה דרום, רח' אפשטיין פינת נתן 
המשורר, קרית נורדאו, נתניה;

המועצה  בניין  הילד,  להתפתחות  היחידה  40. מיט"ר 
האזורית, גולן, קצרין; 

 ,23 הרצל  רח'  הילד,  להתפתחות  האזורית  41. היחידה 
קרית שמונה;

בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  42. היחידה 
רח' אחד העם 8, נהריה;

43. יחידה להתפתחות הילד כוכב הילדים, רח' האילן 1, 
מגדל העמק;

44. מרכז הפעו"ט, שכונת שז"ר, טירת הכרמל; 

שכונת  הלמידה,  לשיפור  המכון   - טיפולי  45. מרכז 
גיורא, טירת הכרמל;

46. יחידה להתפתחות הילד מכבי שירותי בריאות, קניון 
לב העיר, נצרת;

כפר  דבוריה,  מתנ"ס   - הילד  להתפתחות  47. יחידה 
דבוריה; 

48. יחידה להתפתחות הילד - מתנ"ס כפר מנדא, כפר 
מנדא; 

טיפולית להתפתחות הילד - מתנ"ס תמרה,  49. יחידה 
תמרה; 

50. יחידה להתפתחות הילד - מרכז בראעם סח'נין לגיל 
הרך, סח'נין;

51. מרכז לגיל הרך פרדס חנה, פרדס חנה; 

52. מרכז טיפולי דגש, שד' ירושלים, אורות הירוקה, אור 
עקיבא;

53. יחידה להתפתחות הילד, אום אל פאחם;

הרך,  לגיל  וטיפוח  העשרה  מרכז   - מהו"ט  54. יחידת 
קרית אתא; 

לגיל הרך, חיים משה שפירא  טיפולי  55. מרכז קהילתי 
8, אשדוד; 

שירותי  סיטי,  אשדוד  הילד  להתפתחות  56. יחידה 
בריאות כללית, רח' זלמן ארן 19, אשדוד;

57. יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח' 
רשב"י 15, אשדוד;

לגיל  ומרכז  הנגב  שער  קהילתי  פסיכולוגי  58. שירות 
הרך, עמותת גוונים שדרות, מועצה אזורית שער הנגב;

59. המרכז לגיל הרך קרית גת, העצמאות 28, קרית גת; 

60. היחידה להתפתחות הילד, מועצה אזורית אשכול; 

61. יחידה להתפתחות הילד, רהט; 

62. המרכז לגיל הרך, עיריית דימונה, מח' גנים, דימונה;

63. המרכז לגיל הרך, נחל גרופית 2, מצפה רמון; 

64. יחידה להתפתחות הילד ערבה תיכונה, מרכז ספיר, 
מועצה אזורית ערבה תיכונה;

המרכזי  החולים  בית  הילד,  להתפתחות  65. היחידה 
לעמק, עפולה.

י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 2010(
)חמ 3911—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

מינוי מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה
לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, 
נפש  נכי  לשיקום  ארצית  מועצה  ממנה  אני  התש"ס-12000, 

בקהילה, בהרכב כמפורט להלן:

פרופ' אורי אבירם, ת"ז 006337695, עובד משרד הבריאות 
- יושב ראש

ד"ר שמואל קרון, ת"ז 50927631, נציג איגוד הפסיכיאטריה 
בישראל

הפסיכולוגים  הסתדרות  נציג   ,43608736 ת"ז  גבעוני,  יפה 
בישראל

העובדים  איגוד  נציג   ,003065208 ת"ז  רוזנר,  יצחק 
הסוציאליים

הארצי  הארגון  נציגת   ,031781941 ת"ז  פדן,  וויסברם  דנה 
של המרפאים בעיסוק

האחים  הסתדרות  נציגת   ,059243352 ת"ז  עידן,  מאירה 
והאחיות

__________
1  ס"ח התש"ס, עמ' 231.
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נציגי ארגונים המייצגים את נכי הנפש

בני כהן, ת"ז 56165707, נציג עמותת לשמה 

מאבק  מטה  נציגת   ,059847665 ת"ז  אדירי,  פרסיאדה 
הנכים

נציגי ארגונים המייצגים את משפחות נכי הנפש

סילביה מדניקוב, ת"ז 69627222, ואילנה בלקינד 003008836, 
משפחות  של  ארצי  "פורום  "עוצמה",  הארגונים  איחוד  נציגי 

נפגעי נפש"

נציגי משרדי הממשלה

רות מנע, ת"ז 56485089, נציגת משרד הבינוי והשיכון

הרווחה  משרד  נציגת   ,51163806 ת"ז  ברשאי,  בתיה 
והשירותים החברתיים

ערן הכהן, ת"ז 043416841, נציג משרד האוצר

ד"ר לאה שקד, ת"ז 065118721, נציגת משרד החינוך

ליאורה הופמן , ת"ז 033810920 , נציגת משרד המשפטים 

חנה פישביין, ת"ז 051556611, נציגת משרד הביטחון

מרים יוסף, ת"ז 11520004, נציגת המשרד לקליטת עלייה

התעשייה  משרד  נציגת   ,53912005 ת"ז  שמעיה,  גאולה 
המסחר והתעסוקה

נציג השלטון המקומי

שושנה חרחס, ת"ז 0846362

נציג המוסד לביטוח לאומי

ענבר דוד, ת"ז 027836337 

השכלה  בעלי  שהם  גבוהה  להשכלה  המוכרים  מוסדות  נציגי 
בתחומים הקשורים לשיקום נכי נפש בקהילה

נציגת   ,025117011 ת"ז  חסון-אוחיון,  אילנית  ד"ר 
אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דיויד רועה, ת"ז 012809661, נציג אוניברסיטת חיפה 

המרכז  נציגת   ,015189400 ת"ז  זומרפלד,  אליאן  ד"ר 
האוניברסיטאי אריאל 

י"ז בניסן התש"ע )1 באפריל 2010(
)חמ 3105—3(  

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את המנויים 

להלן לממוני ביקורת גבולות לעניין החוק:

מס' זהות השם   

303764757 ביכמן הילה  
053597043 ניסים מרדכי  
035721422 ברטנטל לירן טל  
033910191 חדד דקל  
036141828 חזוט ליאת  
028537421 ירושלמי אלי  

__________
1  ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

מס' זהות השם   

035871631 לוי אבי  
061224895 עמר אלעד  
314007378 פורטנוי מרינה  
043411685 שחורי ניר  
037785425 בניטה דורון  
033188376 משש ענבל  
037582442 זינדני מרי  
025340662 שפורקר נאווה  
040710949 מיטל בן זיקרי  
039353149 אלינור גזר  
033854258 לירון שניידר  

  037492774 דני הס   

ד' באייר התש"ע )18 באפריל 2010(
)חמ 284—3(

אליהו ישי  
שר הפנים  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
החלטתי  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מס' הבקשה: 4228/09
שם המבקש: סיון ס.מ. בע"מ
שם המטפח: סיון ס.מ. בע"מ

שם הגידול: ארגן
תאריך הבקשה: 03/12/2009

)ELSI( השם המוצע לזן: אלסי
כינוי הזן: ארגן 100

אובאלי  ירוק,  פרי  גבוה,  יבול  בעל  עץ  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
מאורך.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4230/09
ויראון אחזקות אגודה  יובל פרדקין, תל עדשים  שם המבקש: 

שיתופית חקלאית בע"מ, קיבוץ יראון
שיתופית  אגודה  אחזקות  יראון  פרדקין,  יובל  המטפח:  שם 

חקלאית בע"מ 
שם הגידול: מילה ירוקת עד
תאריך הבקשה: 24/12/2009

)OBELISK( השם המוצע לזן: אובליסק
תיאור הזן ותכונותיו: עץ בעל נוף אובלי צר וגבוה, קוטר הנוף 
כ–2 מ', גובה כ–8 מ', עלה אובלי בצבע ירוק כהה, זן זכרי, 

מועד פריחה בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4244/10
באמצעות   Syngenta Crop Protection AG המבקש:  שם 

ריינהולד כהן ושות', ת"ד 13239, תל אביב 61131
Theodorus Cornelis Maria van Kleinwee :שם המטפח

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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שם הגידול: פטוניה
תאריך הבקשה: 11/01/2010

PETBLUVE :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: גובה כ–17 ס"מ, אורך גבעול כ–30 ס"מ, 
יחיד,  פרח  אחיד,  ירוק  עלה  צבע  מ"מ,  כ–4  גבעול  קוטר 
שני  בעל  העטיף  עלה  של  עליון  צד  בינוני,  פרח  קוטר 
עליון  חלק  צבע  מאוד,  חזקה  עורקים  הבלטות  צבעים, 
מועד   ,RHS 78A  - פנימי  חלק  צבע   ,RHS 76A-76B  -

פריחה בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4245/10
באמצעות   Syngenta Crop Protection AG המבקש:  שם 

ריינהולד כהן ושות', ת"ד 13239, תל אביב 61131
Theodorus Cornelis Maria van Kleinwee :שם המטפח

שם הגידול: פטוניה
תאריך הבקשה: 11/01/2010

PETLIBLUVE :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: גובה כ–25 ס"מ, אורך גבעול כ–45 ס"מ, 
קוטר גבעול כ–4 מ"מ, צבע עלה ירוק אחיד, פרח יחיד, קוטר 
צבעים,  שני  בעל  העטיף  עלה  של  עליון  צד  בינוני,  פרח 
 ,RHS 85D - הבלטות עורקים חזקה מאוד, צבע חלק עליון

צבע חלק פנימי - RHS 79A, מועד פריחה בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4246/10
שם המבקש: Norio Sonoda באמצעות ריינהולד כהן ושות', 

ת"ד 13239, תל אביב 61131
Norio Sonoda :שם המטפח

שם הגידול: מנדוויליה
תאריך הבקשה: 24/01/2010

LIPGALPINKYFLASH2 :השם המוצע לזן
)2.2 ס"מ(,  תיאור הזן ותכונותיו: צמח מטפס, אורך מפרק קצר 
עובי ענף בינוני )2.5 מ"מ(, דרגת סיעוף בינונית, צבע ענף 
 5.5( קצר-בינוני  עלה  אורך  משופד,  אליפטי,  עלה  ירוק, 
בצד  עלה  צבע  ס"מ(   4( בינוני  רוחב  מ"מ(,   0.3( דק  ס"מ(, 
 ,JHS 3513 - צבע עלה בצד תחתון ,JHS 4007 - העליון
 8( בינוני  קוטר  יחיד,  פרח  אופקית,  באשכולות,  תפרחת 
 1.5( )6 ס"מ(, עובי צינור פריחה בינוני  גובה בינוני  ס"מ(, 
צינור  אורך  ס"מ,   1.6 הפריחה  צינור  באמצע  עובי  ס"מ(, 
פריחה  מועד   ,JHS 9505 צבע  ס"מ(,   5.6( בינוני  פריחה 

בינוני, מועד הבשלה לקטיף בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4247/10
שם המבקש: Norio Sonoda באמצעות ריינהולד כהן ושות', 

ת"ד 13239, תל אביב 61131
Norio Sonoda :שם המטפח

שם הגידול: מנדוויליה
תאריך הבקשה: 24/01/2010

MOMOCHAKORED5 :השם המוצע לזן
)1.8 ס"מ(,  תיאור הזן ותכונותיו: צמח מטפס, אורך מפרק קצר 
עובי ענף בינוני - 3 מ"מ, דרגת סיעוף בינונית, צבע ענף 
ירוק, עלה מאורך, משופד, אורך עלה בינוני )8 ס"מ(, דק )0.3 
מ"מ(, רוחב בינוני-רחב )5.2 ס"מ( צבע עלה בצד העליון - 
תפרחת   ,JHS 3514  - תחתון  בצד  עלה  צבע   ,JHS 4007
באשכולות, אופקית, פרח יחיד, קוטר בינוני )8 ס"מ(, גובה 

בינוני-גבוה )7.2 ס"מ(, עובי צינור פריחה בינוני )2 ס"מ(, 
עובי באמצע צינור הפריחה 1.5 ס"מ, אורך צינור פריחה 
בינוני )6.3 ס"מ(, צבע JHS 0409, מועד פריחה בינוני, מועד 

הבשלה לקטיף בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4248/10
שם המבקש: מיכה פרנק, מושב גבעת ח"ן

המטפח: מיכה פרנק, מושב גבעת ח"ן
שם הגידול: נץ חלב

תאריך הבקשה: 27/01/2010
)MF.S.STAR( השם המוצע לזן: מפ. ס. סטאר

כינוי הזן: 515
תיאור הזן ותכונותיו: עלי שושנת ארוכים, רחבים, משתטחים, 
מקומרים בקצה, אורך הגבעול כ–50 ס"מ, גבעול עבה, ישר 
וזקוף, אורך תפרחת כ–15 ס"מ, עלי חפה ראשונים בולטים, 
אורך  המרכזי,  לגבעול  ניצבים  ס"מ,  כ–9  חפה  עלי  אורך 
עוקצי הפרח כ–9 ס"מ, יציבים ובזווית חדה ביחס לגבעול 
המרכזי, קוטר פרח כ–5 ס"מ, בעל מבנה דמוי ספל, עורק 
ראשי בעלה הכותרת בצבע ירוק, מרכז הפרח שחור, צלקת 

שחורה, אבקנים כתומים ממוקמים בגובה עלי הכותרת.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4249/10
שם המבקש: משתלת ניר, כפר הס

שם המטפח: ניצן ניר
שם הגידול: פרח שעווה

תאריך הבקשה: 3/02/2010
)UMBRELLA( השם המוצע לזן: אמברלה

)UMBRELLA( כינוי הזן: אמברלה
תיאור הזן ותכונותיו: פרח יחיד, קוטר פרח קטן, צבע עיקרי של 
ורוד, צבע עיקרי של עלי  עלי הכותרת ביום הפתיחה - 
הכותרת 14-10 ימים לאחר הפתיחה - ורוד, צבע עיקרי 
עלי  ורוד,   - אחרי הפתיחה  4 שבועות  הכותרת  עלי  של 
גביע בעלי שוליים חלקים, הפרחים מרוכזים בחלק העליון 

של הענף ויוצרים מראה דמוי מטריה. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4250/10
.Van Rijn - KWS B.V באמצעות אורלאנסקי  שם המבקש: 

- סוכנויות, ת"ד 2567, תל אביב 61025
 BRETAGNE-PLANTS S.C.I.C.A., PIERRE המטפח:  שם 

BILLANT
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשה: 16/02/2010
CELTIANE :השם המוצע לזן

98 k 27-7 :כינוי הזן
מעט  אדום-סגול,  אור  נבט  בסיס  צבע  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צורת  אדום-סגול,  כותרת  עלי  של  פנימי  צבע  פרחים, 
הפקעת אובאלית מוארכת, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה 

צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4251/10
.Van Rijn - KWS B.V באמצעות אורלאנסקי  שם המבקש: 

- סוכנויות, ת"ד 2567 תל אביב 61025
 BRETAGNE-PLANTS S.C.I.C.A. :שם המטפח
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שם הגידול: תפוח אדמה
תאריך הבקשה: 16/02/2010

94F2042 :השם המוצע לזן
94 f 204.2 :כינוי הזן

מעט  כחול-סגול,  אור  נבט  בסיס  צבע  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צורת  אדום-סגול,  הכותרת  עלי  של  פנימי  צבע  פרחים, 
ציפה  צבע  צהוב,  קליפה  צבע  מוארכת,  אובלית  הפקעת 

צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4252/10
שם המבקש: אם. די. הי. מו"פ פרויקטים בע"מ, טבריה

שם המטפח: דוד מזרחי, טבריה
שם הגידול: רימון

תאריך הבקשה: 07/03/2010
)M.D.POM( השם המוצע לזן: אמ.די.פום

מוצא הזן: מוטציה בזן קליפורניה
תיאור הזן ותכונותיו: עץ בעל מבנה צריפי, ניתן לעיצוב כעץ 
שדרה, עלה אליפטי מאורך, ניצן אדום בצורת בוטן מאורך, 
פרי אדום, זרע לבן אליפטי, פרח אדום, פרי גדול במשקל 

700-500 גרם, צבע קליפה אדום עם פספוס בגוון זהב.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4253/10 עד מס' 4255/10
שם המבקש: מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

שם המטפח: דוד לוי
שם הגידול: תפוח אדמה

תאריך הבקשות: 07/03/2010

מס' הבקשה: 4253/10
JOSHUA :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 6007 
נבט אור כחול-סגול, הרבה  ותכונותיו: צבע בסיס  תיאור הזן 
צורת  כחול-סגול,  כותרת  עלי  של  פנימי  צבע  פרחים, 

הפקעת מעוגלת, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה לבן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4254/10
NITZA :השם המוצע לזן

D203-7 :כינוי הזן
מעט  אדום-סגול,  אור  נבט  בסיס  צבע  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
הפקעת  צורת  לבן,  כותרת  עלי  של  פנימי  צבע  פרחים, 

אובלית קצרה, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה צהוב בהיר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מס' הבקשה: 4255/10
)GABRIEL( השם המוצע לזן: גבריאל

AD3-35 :כינוי הזן
אור כחול-סגול, כמות  נבט  בסיס  ותכונותיו: צבע  הזן  תיאור 
כחול-סגול,  כותרת  עלי  של  פנימי  צבע  בינונית,  פרחים 

צורת הפקעת עגולה, צבע קליפה צהוב, צבע ציפה לבן.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי גבי ברדוש במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

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

של זני צמחים, התשל"ד-1974.

א' בניסן התש"ע )16 במרס 2010(
)חמ 235—3(

מיכל גולדמן  
רשם זכויות מטפחים  

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/3736א".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' פסגת   
זאב, שד' משה דיין, קואורדינטה X: 636.975, קואורדינטה 

Y: 222.725; גוש 30613 )מוסדר(, ח"ח 35, 38, 228.

מאושרים,  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 ;3736 בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות  שינוי   בלא 
לנספח  בהתאם  חדשים  ועיצוב  בינוי  הוראות  קביעת  ב( 
להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ג(   ;1 מס'  נספח   - הבינוי 
תוספות הבניה, כאמור; ד( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
בגין  קביעת הוראות  ה(  בניה בשטח;  תנאים למתן היתר 

מבנים וגדר להריסה.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/7587א".  )2(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,219.825  :X קואורדינטה   ,18 שלוש  הרב  רח'  נחלאות, 
קואורדינטה Y: 632.475; גוש 30044 )לא מוסדר(, חלקה 144 

בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יחידת דיור בשטח שאינו עולה על   
120 מ"ר, ברח' הרב שלוש 18.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ג';  למגורים   3 מגורים  מאזור 
מעל  קומה  לתוספת  בינוי  וקביעת  המרתף,  בקומת  בניה 
הבניין הקיים לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, 
בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. מודגש בזה 
כי שטח כל יחידת דיור לא עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת 
ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח  בניין לבניה, כאמור;  קווי 
 וקביעתם ל–98.61 מ"ר )מתוכם 76.97 מ"ר שטחים עיקריים 
מ–2  קומות,  מס'  הגדלת  ה(  שירות(;  שטחי  מ"ר  ו–21.64 
מובלעת  וקומה  קומות  ל–2  המרתף  קומת  מעל  קומות 
בחלל גג רעפים מעל קומת המרתף; ו( קביעת שלבי ביצוע 
בינוי  הוראות  קביעת  ז(  כאמור;  תוספות הבניה,  להקמת 
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ח( קביעת הוראות 

בגין גגון להריסה.
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"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/9353א".  )3(

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
וגן, רח' הרב פרנק 37, קואורדינטה X: 630.100, קואורדינטה 

Y: 217.825; גוש 30341 )מוסדר(, חלקה 301 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין והתרת תוספת בניה, בלא   
שינוי בזכויות מאושרות.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בינוי  קביעת  ב(  ג';  מגורים  לאזור  מיוחד  מגורים  מאזור 
12.00+, לשם   ,+9.00  ,+6.00  ,+3.00 לתוספת בניה בקומות 
הרחבת יחידות דיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח הבינוי 
ובהתאם לקיים בשטח; ג( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; 
שלבי  קביעת  ה(  למגורים;  בשטח  השימושים  קביעת  ד( 
הוראות  קביעת  ו(  כאמור;  בניה,  תוספת  להקמת  ביצוע 

בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12876".  )4(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' ארמון הנציב,   
 ;628/265 :Y ,222/760 :X רח' מחמד חמדן רביעה, קואורדינטה

גוש לא מוסדר, חלקה רשומה לפי ספר 1015, דף 5927.

שינוי  בלא  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  התכנית:  מטרת   
בגודל כל אחד מייעודי הקרקע במסגרת איחוד וחלוקה, 
העברת שטחי שירות מתחת למפלס 0.00 מעל למפלס 0.00 
בניין  בקווי  שינוי  השירות,  שטחי  הכל  בסך  שינוי  בלא 

ושינוי בהוראות בינוי.

ייעודי הקרקע:  א( שינוי במערך  עיקרי הוראות התכנית:   
ממעבר   )2 ולשביל;  ד'  למגורים  מיוחד  מגורים  מאזור   )1
ציבורי להולכי רגל לאזור מגורים ד'; ב( שינוי בקווי בניין 
בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות  שינוי  בלא  מאושרים 
קביעת  ד(  הבינוי;  לנספח  בהתאם  בבינוי  שינוי  ג(   ;6120
יח"ד   18 מתוכם  דיור,  יחידות  ל–63  הדיור  יחידות  מס' 
בבניין A, 30 יח"ד בבניין B, ו–15 יח"ד בבניין C; ה( העברת 
שטחי שירות מתחת למפלס 0.00, מעל למפלס 0.00, בלא 
שינוי של סך הכל שטחי השירות; ו( קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח; ז( קביעת הוראות 
הנאה  זיקת  עם  שטח  קביעת  ח(  להריסה;  מדרגות  בגין 
קביעת  ט(  ולתחזוקתו;  לתכנונו  והוראות  רגלי,  למעבר 
הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת כל הבעלים.

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/3188ג".  )1(

ירושלים, שכ' מורשה,  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
 ,632.259-632.235  -  X קואורדינטה   ,4 הנביאה  חולדה  רח' 
)בהסדר(,   30053 גוש   ;221.464-221.334  -  Y קואורדינטה 

חלקה 41 בשלמותה.

שינוי  בלא  קומות,  ומס'  יח"ד  מס'  שינוי  התכנית:  מטרת   
בזכויות בניה מאושרות בשטח ברח' חולדה הנביאה 4.

בינוי בהתאם  הוראות  שינוי  א(  הוראות התכנית:  עיקרי   
לקיים בשטח ובלא שינוי בזכויות בניה מאושרות בשטח, 
יח"ד  ל–5  יח"ד  מ–4  יח"ד  מס'  הגדלת   )1 להלן:  כמפורט 
בהתאם לקיים בשטח; 2( הגדלת מס' קומות מ–2 קומות + 
גג רעפים ל–2 קומות + מרתף קיים למגורים + גג רעפים; 
ב( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה 

בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6030, התש"ע, עמ' 873.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/9946".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' העיר   
18, השטח שבין  רח' מדרשה  הרובע המוסלמי,  העתיקה, 
קואורדינטות  לבין   222.030-222.000 אורך  קואורדינטות 

רוחב 631.800-631.760.

לתוספות  בינוי  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבניין;  כיפת  על  מרפסת  תוספת   )1 להלן:  כמפורט   בניה 
2( תוספת מדרגות לצורך העלייה למרפסת. הכל בהתאם 
לנספח הבינוי ולקיים בשטח; ב( קביעת קווי בניין חדשים 
לתוספות הבניה, כאמור; ג( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
בגין  הוראות  קביעת  ד(  בשטח;  בניה  היתר  למתן  תנאים 

סככה להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5352, התשס"ה, עמ' 858.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/11661".  )3(

גונן,  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,218.269 :X 34, 35, קואורדינטה  ,33 רח' אברהם אלמליח 
 4 חלקה  )מוסדר(,   30199 גוש   ;629.125  :Y קואורדינטה 

בשלמותה.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ברח' אלמליח 35-33,   
בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר לדירה ושימושה למגורים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לאזור  קומות   2 מגורים  ומאזור  פתוח  ציבורי  משטח 
אברהם  ברח'  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  מגורים; 
אלמליח 35-33 בקומת הקרקע, לשם הרחבת יחידות הדיור 
בשטח;  לקיים  ובהתאם  בינוי  לנספח  בהתאם   הקיימות, 
ג( קביעת קווי בניין לבניה, כאמור; ד( הגדלת שטחי הבניה 
בשטח הבניין ברח' אלמליח 35-33, וקביעתם ל–324.17 מ"ר 
 )מתוכם 17.298 מ"ר שטחים עיקריים בלא שטחי שירות(; 
כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ה( 

ו( קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12310".  )4(

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,221.550  :X קואורדינטה   ,131 חוסין  טהה  רח'  חנינה, 

קואורדינטה Y: 638.175; גוש 30610 )בהסדר(.
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 1 ייעוד מאזור מגורים  א( שינוי  עיקרי הוראות התכנית:   
בלא  מאושרים,  בניין  בקווי  שינוי  ב(  א';  למגורים  מיוחד 
ג(  במ/3458א;  בתכנית  מאושרות  בניה  בזכויות  תוספת 
קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספת בניה, כאמור; ד( קביעת 
בשטח;  בניה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי   הוראות 

ה( קביעת הוראות בגין מבנה וחריגות בניה להריסה.

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12801".  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רמות,   
 ,219.025  :Y קואורדינטה מערב מזרח  ,30 יעקב  רח' סולם 
)מוסדר(,   30717 גוש   636.050  :X צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקה 14 בשלמותה.

מאזור  הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
מגורים מיוחד לאזור מגורים ב'; ב( שינוי הבינוי המאושר 
להרחבת דיור בבניין לפי תכנית 4922, וקביעת בינוי חדש 
בקומות  בניה  לתוספות  בינוי  קביעת   )1 להלן:  כמפורט 
באותן  קיימות  דיור  יחידות  הרחבת  לשם  ג,  ב,  א,  קרקע, 
לשם  עליונה  קומה  לתוספת  בינוי  קביעת   )2 הקומות; 
שמתחתיה;  בקומה  הקיימות  הדיור  יחידות   הרחבת 
3( קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת מרתף לשם הרחבת 
לעיל  האמור  כל  שמעליה.  בקומה  קיימות  דיור  יחידות 
בזה,  מודגש  בשטח.  ולקיים  הבינוי  לנספח  בהתאם 
מ"ר;   120 על  עולה  אינו  המורחבות  הדירות  שטח   כי 
הגדלת  ד(  כאמור;  הבניה,  לתוספת  בניין  קווי  קביעת  ג( 
שטחי הבניה בשטח וקביעתם ל–4,475 מ"ר + שטחי שירות 
לא מוגדרים )מתוכם 4,137 מ"ר שטחים עיקריים - 338 מ"ר 
שטחי שירות + שטחי שירות לא מוגדרים(; ה( הגדלת מס' 
הקומות מ–5 קומות ל–6 קומות מעל קומת קרקע; ו( קביעת 
קביעת  ז(  כאמור;  הבניה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי 

הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5993, התשס"ט, עמ' 5536.

"תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12972".  )6(

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,219.060 :Y רוממה, רח' המ"ג 26, קואורדינטה מערב מזרח
)מוסדר(,   30235 גוש   ;633.465  :X צפון  דרום  קואורדינטה 

חלקה 127 בשלמותה.

שאינו  בשטח  המ"ג  ברח'  יח"ד  הרחבת  התכנית:  מטרת   
עולה על 120 מ"ר.

מגורים  מאזור  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בניה  לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ג;  מגורים  לאזור  מיוחד 
בכל קומות הבניין לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות, 
בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. מודגש בזה 
כי שטח כל יחידות דיור אינו עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת 
ד( הגדלת שטחי הבניה בשטח  בניין לבניה, כאמור;  קווי 
שטחים  מ"ר   2,735.51 מתוכם  מ"ר,  ל–3,002.95  וקביעתם 
שלבי  קביעת  ה(  שירות;  שטחי  מ"ר  ו–267.44  עיקריים 
ביצוע להקמת תוספות הבניה, כאמור; ו( קביעת הוראות 
קביעת  ז(  בניה בשטח;  היתר  למתן  וקביעת תנאים  בינוי 

הוראות בגין גדרות ומדרגות להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5995, התשס"ט, עמ' 5637.

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 הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות  מי/320,  מי/250,  לתכניות  שינוי  הל/מק/326",  מס' 

לתכניות מי/250, מי/320.

ציון,  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 28 מגרש  בשלמותה;   22 חלקה   ,30478 גוש   -  40 השלום  רח' 

בשלמותו מתכנית מי/320.

המופיע  לפי  אחורי  בניין  בקו  הקלה  א(  התכנית:  מטרת 
בתשריט; ב( יצירת מסגרת תכנונית ל–6% הקלה, על ידי קביעת 

הנחיות ומגבלות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.8.2001 ובילקוט הפרסומים 5022, התשס"ב, עמ' 88.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ציון,  מבשרת   ,2 החוצבים  רח'   ,3424 ת"ד  הראל,  ולבניה  לתכנון 
טל' 02-5333125, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290222, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מתתיהו חותה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הראל  

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  ניסקו,  מתחם  תא/מק/תא/3271א",  מס'  "תכנית   )1(
לתכנית מפורטת 3271.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
3 - גוש 7052 מוסדר, חלק מהגוש,  54, רח' הש"ך  שלמה 
חלקה 68 בשלמותה; גבולות התכנית: בצפון - דרך שלמה, 
בדרום - רח' הש"ך, במזרח - חלקות 69, 70, 71, גוש 7052, 

במערב - חלקות 67, 72, גוש 7052.

במתחם  למגורים  חדשה  בניה  לעודד  התכנית:  מטרת   
בניה  זכויות  תוספת  בלא  שלמה,  לרח'  מסחרית  וחזית 
ו/או תוספת קומות מהקבוע בתכנית  גובה  ובלא תוספת 

הראשית.

הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המותרות בתכנית, בלא תוספת שטח עיקרי לבניה. תותר 
תוספת  ב(  יח"ד;   76 של  הכל  לסך  יחידות   6 של  תוספת 
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שנדרש  כפי  בלבד,  ממ"דים  סידור  לצורך  שירות  שטחי 
העיקרי  השטח  קביעת  ג(  והבניה;  התכנון  בתקנות 
הממוצע ליחידות הדיור, השטח המזערי המותר ליחידת 
דיור ותמהיל יחידות הדיור; ד( שינוי מהוראות התכנית 
רח'  לכיוון  כולל  ראשונה,  בקומה  המותר  לגבי  הראשית 
בכל  ראשונה  בקומה  למגורים  שימוש  קביעת  שלמה, 
החזיתות, והגבהת הקומה המסחרית; ה( קביעת הנחיות 
בהתאם  הפתוח  השטח  ופיתוח  הבניין  עיצוב  בדבר 

לדרישות התכנית הראשית.

רח'  מרפסות,  הוספת  מס' תא/מק/תא/מק/3902",  "תכנית   )2(
דרזנר 14-4.

שכ'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רמת אביב ג', רח' יחיאל דרזנר 4 - גוש 6628 מוסדר, חלק 

מהגוש, חלקה 95 בשלמותה, ח"ח 705.

מטרת התכנית: שיפור תנאי המגורים ל–192 יחידות דיור,   
על ידי שינוי תכנית עיצוב, במטרה להוסיף מרפסות בנות 
 8 בני  קיימים  בבניינים  דיור,  ליחידת  אחת,  כל  מ"ר   12
בניין  בקו  כן שינוי  כמו  חניה,  ומרתף  על עמודים  קומות 

קדמי מ–5 מ' ל–2 מ' בעבור בניית המרפסות.

עיקרי הוראות התכנית: א( הוספת מרפסות בנות 12 מ"ר   
קומות על   8 בני  קיימים  דיור בבניינים  ליחידת  כל אחת 
עמודים ומרתף חניה; ב( קונסטרוקציית המרפסות תבוסס 
מרפסות  הבינוי,  בנספח  כמפורט  וקורות,  עמודים  על 
של  הדיור  מחדרי  ביציאה  ודרום  צפון  לכיוון  ייבנו  אלו 
אחת.  כל  מ'   4/3 יהיה  המרפסות  מידות  ג(  היחידות; 
מעקות  ד(  קשיח;  וגמר  בטון  מקונסטרוקציית  ייבנו  הן 
הגזוזטראות יהיו זכוכית שקופה לפי הפרט בנספח הבינוי. 
המרפסות )גזוזטראות( ייבנו בחפיפה מוחלטת בין הקומות 
ניכרת  סטייה  מהווה  המרפסות  סגירת  התקנות.  לפי 
לתכנית; ה( דלתות היציאה למרפסות והתריסים יבוצעו 
בו זמנית ובאחידות לכל המתחם ולפי הפרטים שבנספח 

הבינוי.

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

במשרדי 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 אונו

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

ולבניה אונו מופקדות תכניות אלה:

מיתאר  לתכניות  שינוי  קא/מק/7",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
תממ/200ב, תממ/341, קא/מק/122.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח' וולך 23   
- גוש 6492, חלקה 191.

מטרת התכנית: א( שינוי שטח מגרש מינימלי מ–400 מ"ר ל–336   
מ"ר; ב( שינוי קו בניין צדי לבית דו–קומתי מ–4 מ' ל–3 מ', בלא 
שינוי בקו בניין אחורי וקדמי; ג( הגבהת הגובה המותר בבית 
דו–קומתי עם גג רעפים משופע, מ–9 מ' ל–9.5 מ' מדוד ממפלס 

הכניסה ועד לשיא הגג.

"תכנית מפורטת מס' קא/מק/207", שינוי לתכנית מיתאר   )2(
תממ/66א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו - גוש 6497,   
חלקה 274.

ידי  על  המסחרי,  במרכז  הבניה  הסדרת  התכנית:  מטרת   
קביעת קווי בניין כמפורט בתשריט, ועיגון תוספת של 6% 

לשטחים העיקריים.

מיתאר  לתכנית  שינוי  קא/מק/211"  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
תממ/66א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח' צה"ל 104   
- גוש 6490, חלקה 618.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לפי מצב קיים.  

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

ולבניה אונו, רח' סוקולוב 13, קרית אונו, טל' 03-5311166.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

ישראל גל  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבניה אונו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

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

מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  בב/מק/3118",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בב/105/ב, בב/800/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הרב יסף   
זוננפלד 3, 5, רח' הרב שלמה כהן 8, 10 - גוש 6189, חלקה 

1065 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינויים לתכנית הראשית בלא   
א(  ידי:  על  המותר,  העיקרי  השטח  הכל  סך  של  תוספת 
ב( העברת שטחים משימוש מסחרי  בניין;  בקווי  שינויים 
למגורים, בלא שינוי בסך כל השטח ובלא הגדלה של יותר 
בקומות  יח"ד   11 תוספת  ד(  בבינוי;  שינויים  ג(  מ–50%; 
המגורים א'-ד', ו–4 דירות גג בקומה ה' חלקית מעבר ל–25 

יח"ד המותרות.
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לתכניות  שינוי  בב/מק/3126",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
בב/105/ב, בב/274.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ביל"ו 12   
- גוש 6122, חלקה 290 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינויים בקווי הבניין כמסומן   
)רח'  בתשריט, בלא תוספת שטח עיקרי, כלהלן: 1( לחזית 
בלבד(;  העליונות  )לקומות  מ'   5 במקום  מ'   3.2  ביל"ו( 
מ';   3 במקום  מ'   2.90 ו–1609(   289 )חלקות  לצדדים   )2 
 3( לעורף )חלקה 296( 3.87-3.27 )כמסומן בתשריט( במקום 
5 מ'; ב( תוספת קומה ד', בלא תוספת שטח עיקרי; ג( תוספת 
שטחים שניתן לקבל כהקלה )6% בגין שיפור תנאי דיור, 
5% בגין מעלית, 2.5% בגין תוספת קומה ד'(; ד( תוספת 2 

יח"ד שניתן לקבל כהקלה )בגין תוספת 20% במס' יח"ד(.

לתכניות  שינוי  בב/מק/3127",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
בב/105/ב, בב/185.

שפת  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אמת 8 - גוש 6122, חלקה 449 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הרחבת יח"ד עד לשטח כולל   
של 120 מ"ר; ב( שינוי בקו הבניין הצדי מערבי, וקו הבניין 

העורפי בשיעור של עד 10%.

לתכניות  שינוי  בב/מק/3132",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
בב/105/ב, בב/158/א, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הירדן 15   
- גוש 6122, חלקה 936 בשלמותה.

ה'(,  )בקומה  גג  דירת  יצירת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
על ידי שימוש בשטח חדרי הגג ושטחים עיקריים שנוידו 
בלא  ד,  בקומה  בלבד  אחת  ליח"ד  מעל  הבניין,  מקומות 
תוספת שטח עיקרי; ב( הקלות בנושאים האלה: 1( שינוי 
בקווי הבניין הצדיים - 3.6 מ' במקום 4 מ' )הנדרש לבניין 
תנאי  שיפור  בגין   6%  - אחוזים  תוספת   )2 קומות(;   4 בן 
נוספת;  קומה  בגין   2.5% מעלית,  בניית  בגין   5%  דיור, 
ניוד   )4 3( תוספת קומה ד' מעבר ל–3 הקומות המותרות; 
שטחים בין קומות הבניין; 5( תוספת של 20% )שבס( במס' 
יח"ד במגרש; ו( בניית דירת נכה בלא נסיגה מחזית הבניין; 

ז( בניית דירת גג בלא נסיגה בחזית הצדית.

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 
טל'  ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5776487
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

בגין 125, תל אביב, טל' 03-7632579.

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

שעליהן היא מסתמכת.

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:

לתכניות  שינוי  בב/מק/3120",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
בב/105/ב, בב/804.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק - גוש 6192,   
חלקות 372, 415-412, 429-426, 437-433, 484, 1129, 1130 
 101 מגרש   ;445  ,438  ,425  ,416  ,376  ,14 ח"ח  בשלמותן, 

בשלמותו.

יח"ד  ל–189  יח"ד מעל   28 א( תוספת של  מטרת התכנית:   
מותרות  במגרש 101, סך הכל 217 יח"ד, בלא תוספת שטח 
עיקרי; ב( תוספת קומה אחת )קומה ו'( מעל ל–5 הקומות 
המותרות, סך הכל 6 קומות + קומת גג חלקית מעל קומת 
קרקע חלקית ומרתפים, בלא תוספת שטח עיקרי; ג( שינוי 
בתשריט  כמסומן  מ',  ל–7.6  מ'  מ–6  הבניינים  בין  מרווח 
 ,101 במגרש  הקרקע  בייעודי  גאומטרי  שינוי  ד(  ובבינוי; 

בלא שינוי בסך כל השטח לכל ייעוד במגרש 101.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6055, התש"ע, עמ' 1676.

ברח'  יח"ד  תוספת  בב/מק/3101",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
אוסישקין 11-9, שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/28.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אוסישקין 9, 11 - גוש 6195, חלקה 229 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת 2 יח"ד מעבר ל–10 יח"ד   
המותרות לפי תכניות תקפות והקלות מאושרות, סך הכל 

12 יח"ד, בלא תוספת שטח עיקרי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 300.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבניה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 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 גבעתיים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גבעתיים  ולבניה 
גב/מק/549",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות מיתאר גב/מק/445, גב/מק/2002.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, רח' גנסין 22 
- גוש 6154, חלקה 380.

לרבות  קומות הבניין,  בין  זכויות  ניוד  א(  מטרת התכנית: 
התרת  ג(  בבניין;  הקומות  מס'  קביעת  ב(  ומסחר;  מגורים  בין 
מפלס  המהווה  א'  בקומה  שירות  ושטחי  עיקריים  שטחים 
מסחר  בעבור  מעורבים  לשימושים  הכניסה,  לקומת  ביניים 
ד( העברת חלק משטחי השירות ממגורים למסחר,  ומשרדים; 

בהתאם לנספח הבינוי.

עיקרי הוראות התכנית: א( ביטול חלוקת השטחים בבניין 
בין  לרבות  הבניין,  קומות  כל  בין  ניוד שטחים  ב(  קומות;  לפי 
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קומת  ביניים של  א' כמפלס  קומה  ג( הגדרת  מגורים למסחר; 
הכניסה, המהווה חלק משטח המסחר העיקרי ובחלקה - שטחי 
קומת  מעל  קומות   5 יהיו  בבניין  ד(  המסחר;  בעבור  שירות 

הכניסה ומעליהן - קומה אחת לדירת גג.

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 גבעתיים, משרד אגף ההנדסה, רח' שינקין 2, גבעתיים 
53299. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך 

מנחם בגין 125, תל אביב 67012.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מושיק גולדשטיין  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הרצליה  ולבניה 
מק/2093/א",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
 ,1914 1635/א,   ,1459 לתכניות  כפיפות  410/א,  לתכנית  שינוי 

1914/א, 1942, 1993, מק/1635/ב.

בין  שמריהו,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקות   ,6674 גוש   - והאילנות  הרקפות  הנרקיסים,  הרחובות 

233-220 בשלמותן.

בניין בלא שינוי בזכויות  מטרת התכנית: א( שינוי בקווי 
מאזור  ייעוד  הגדרת  אופן  שינוי  ב(  בשטח;  המאושרות  בניה 
של  שינוי  ג(  מבא"ת(;  )לפי  כפרי  ביישוב  למגורים  ב'  חקלאי 

הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית 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 
 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 

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  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

ולבניה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
שינוי  רג/מק/1517",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל 

לתכנית 340 על תיקוניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, שד' הטייס 4 - 
גוש 6126, חלקה 274 בשלמותה; גבולות התכנית: ממזרח - שד' 
 ,6126 הטייס, חלקה 278 בגוש 6126, מצפון - חלקה 277 בגוש 
סירקין  רח'   - מדרום   ,6126 בגוש   276  ,275 חלקות   - ממערב 

)גבעתיים(, חלקה 741 בגוש 6168.

בלא  יח"ד,   19 הכל  לסך  יח"ד   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.

עיקרי הוראות התכנית: א( סך הכל תוספת 2 יח"ד לסך הכל 
בפרויקט 19 יח"ד, על ידי: 1( פיצול 2 יח"ד הקיימות בהיתר בקומה 
בהיתר;  הקיים  הבניין  בנפח  תוספת  בלא  השינוי  יח"ד,  ל–3   ד' 
2( פיצול יח"ד אחת הקיימת בהיתר בקומת הגג ל–2 יח"ד, השינוי 
כולל תוספת נפח בקומה זו בלבד; ב( תכנון דירות גג בשטח עיקרי 

פחות מ–75 מ"ר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
מחוז תל אביב, קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

מק/1413", שינוי לתכניות רג/186, רג/340/ג/3, בהתאם לתכניות 
רג/340, רג/340/ג, רג/340/ג/1, כפיפות לתכניות רג/340/ג/15, 

רג/340/ג/21, רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/2/3.

עמק  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מצפון  התכנית:  גבולות   ;773 חלקה   ,6235 גוש   -  9 האלה 
- חלקה 781 בגוש 6235, מדרום - רח' עמק האלה, ממזרח - 

חלקה 770 בגוש 6235, ממערב - חלקה 772 בגוש 6235.

ידי:  על  במגרש  בניה  הוראות  עדכון  התכנית:   מטרת 
א( הגדלת מס' יחידות דיור; ב( שינוי בקווי בניין צדיים וקדמיים; 
ג( תינתן העברת שטחים עיקריים בין 2 הקומות שמעל הקרקע; 
שינוי  ה(  המבנה;  דרך  שלא  למרתף  כניסה  אפשרות  מתן  ד( 

בינוי - שינוי תכסית קומה. ו( תינתן תוספת 6% הקלה.

צמוד  מגורים  בית  הקמת  תותר  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הדיור  יחידות  א(  האלה:  בתנאים  דיור,  יחידות  ל–2  קרקע 
ימוקמו לפי אחת מהאפשרויות: 1( צמוד קרקע, כך שיהיה להם 
קומה  קרקע,  צמוד  תחתונה  קומה   - בקומות   )2 משותף.  קיר 
הקרקע  בקומת  תמוקם  חניה:  ב(  הגג.  מוצמד  עליונה שאליה 
לפי תכנית מאושרת על ידי מחלקת חניה. תינתן אפשרות לנייד 
שטחים עיקריים בין 2 הקומות שמעל הקרקע, ובהתאם להגדיל 
תכסית קומה עד לתחום קווי בניין; ג( קווי בניין: לשנות קווי 
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מ'  מ–8  קדמי  בניין  קו  לשנות  מ',  ל–3.60  מ'  מ–4  צדיים  בניין 
מ'.  ל–3.60  מעבר  צדיים  בניין  בקווי  הקלה  תותר  לא  מ'.   ל–6 
 6% של  תוספת  תינתן  ה(  למרתף;  חיצונית  כניסה  תותר  ד( 
הקלה; ו( תינתן גישה ליחידת הדיור שתמוקם בחלקו הפנימי 

של המגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4485.

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

פתוחים לקהל.

צבי בר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה מופקדת "תכנית מס' חפ/מק/777ו", רח' הנמל, בית חירות, 
הגדלת מס' יחידות דיור, כפיפות ושינוי לתכניות חפ/777/ד, 

חפ/777/ב, חפ/1400ש"ש.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, מתחם קמפוס 
נמל, רח' הנמל 44, 46, עיר תחתית - גוש 10889 )מוסדר(, חלקות 

11, 13 בשלמותן, ח"ח 9, 12, 17.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות הבינוי כדי לאפשר הגדלת 
מס' יחידות הדיור.

הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית;  המותר  הבניין  גובה  שינוי  ב(  המותרות;   המיוחדות 

ג( ניוד שטחי שירות עד 50% מהשטח המותר.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
המחלקה  במשרדי  בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים.  הפרסומים 
התנגדויות  למשלוח  חיפה. המען   ,3 ביאליק  רח'  עיר,  לתכנון 
בדואר: הוועדה המקומית, ת"ד 4811, רח' חסן שוקרי 14, חיפה 
31047. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה 31048, 

טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

חדוה אלמוג  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכניות
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 

חיפה מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  חד/מק/701ג",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
חד/701.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10041,   
חלקה 57 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי הבינוי כדי לאפשר בניית   
תוספת  ב(  אחד;  במבנה  שלא  נפרדות  דיור  יחידות  שתי 
יח"ד  ל–2  מאושר  במצב  יח"ד  מאחת  אחת,  דיור  יחידת 
מ'  מ–3.19  )דרומי(  צדי  בניין  בקו  הקלה  ג(  מוצע;  במצב 

במצב מאושר ל–3.05 מ' במצב מוצע.

לתכנית  שינוי  חד/מק/812יג",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
חד/812.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, אזור התעשייה   
על כביש מס' 4 - גוש 10014, חלקות 20-17 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין קדמי למבנה קיים   
באזור תעשייה, חדרה.

לתכנית  שינוי  חד/מק/1491",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
חד/1001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, הרחובות אחד   
העם והרצל - גוש 10036, חלקה 126 בשלמותה.

 9 הכל  לסך  קומה  תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 קומות על עמודים; ב( תוספת יח"ד לסך הכל 41 יחידות; 
מ'  מ–8  לשימור  למבנה  חדש  מבנה  בין  מרחק  הקטנת  ג( 

ל–5.60 מ' לבניין, ול–3.70 מ' לבליטת מרפסת.

 41 הכל  לסך  דיור  יחידות  תוספת  א(  התכנית:  מטרת   
 יחידות; ב( תוספת קומה לסך הכל 9 קומות על עמודים; 

ג( הקטנת מרחק בין מבנים בחלקה.

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 
 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.

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:
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לתכניות  שינוי  חד/מק/1349",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
חד/1001, חד/1001ג, חד/765.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10037,   
חלקות 45, 88, 89 בשלמותן.

מטרת התכנית: א( החלפת שטחים בין שב"צ לשצ"פ ברחובות   
תרנ"א והעלייה הראשונה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5962, התשס"ט, עמ' 4291.

לתכניות  שינוי  חד/מק/1364",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
חד/1001, חד/765.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10037,   
חלקות 211-201, 417 בשלמותן.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי לקבוצת   
מאושרת;  בתכנית  אחת,  תכנון  משבצת  המהוות   חלקות 
ב( קביעת הוראות בניה בכפוף להוראות הקבועות בתכנית 
מאושרת, נפחי הבניינים, גובהם, מס' קומות, מס' דירות, 
עיצוב ארכיטקטוני וחומרי חיפוי חזיתות, פיתוח המגרש, 
שטח  הגדלת  בלא  דיור  יחידות  תוספת  ג(  וגינון;  חניות 

עיקרי המותר לבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.12.2008 ובילקוט הפרסומים 5888, התשס"ט, עמ' 1464.

"תכנית מפורטת מס' חד/מק/1439".  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10034,   
חלקה 128 בשלמותה.

ברח'  לבניין  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הנשיא בחדרה; ב( תוספת 2 יח"ד לבניין קיים בהיתר בן 13 

יח"ד, סך הכל 15 יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
3.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5993, התשס"ט, עמ' 5540.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 ,04-6303728 טל'  חדרה,   ,9 יפה  הלל  רח'  חדרה,  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  טל' 04-8616205,  חיפה,   ,15

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חדרה  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבניה 
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מכ/

מק/769", שינוי לתכנית מכ/231, כפיפות לתכנית מכ/201.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' חצב 5, 7, 
9, 11, 13 - גוש 11145, חלקות 187-183, 268, 269 בשלמותן, ח"ח 

151; מגרשים 51-47 בשלמותם מתכנית מכ/231.

יח"ד  מ–29  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת 
של  ותוספת  ב–6%,  מותר  בניה  שטח  הגדלת  ב(  יח"ד;  ל–54 
נוספים;   5% הכל  ובסך  נוספת,  קומה  כל  בגין  בניה   2.5% 
ג( תוספת 2 קומות מעל מס' הקומות המותר; ד( שינוי קו בניין 
צדי ואחורי: צדי מ–4 מ' ל–3 מ', אחורי מ–5 מ' ל–3 מ'; ה( מתן 

אפשרות לבניית גזוזטראות בחריגה של 40% לקו בניין אחורי; 
בניה;  במרווחי  וגדרות  שבילים  משטחים,  מדרגות,  התרת   ו( 
ז( התרת קירות תומכים בהתאמה לפני השטח; ח( ביטול הוראת 
סעיף 20.2 במכ/231 בדבר שלבי ביצוע; ט( החלפה בין מיקום 
גובה  יא( הגדלת  י( איחוד מגרשים;  מדרכה ציבורית לחניות; 
מבנה מ–11 מ' ל–15 מ'; יב( הטמעת שטחי שירות לפי מכ/201 

ומכ/231.

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 
הנביאים,  מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבניה  לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  ההעתק   .04-8676296 טל'  חיפה, 
 ,15 פלי"ם  רח'  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 

חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
ליאת פלד  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מורדות הכרמל  

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונה  מנשה  ולבניה 
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מ/מק/125", 

שינוי לתכנית מ/349.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: משמרות - גוש 10068, 
חלקות 8, 15-21, 28-23 בשלמותן, ח"ח 7-4, 22, 44, 46; גוש 10071, 

ח"ח 4-1, 6, 7, 41, 46-43, 48; גוש 10099, ח"ח 43-36, 48.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 
בעלים לצורך תיקון גבולות מגרשים; ב( הקטנת קו בניין צדי 
ואחורי באזורי מגורים א ו–א/3, למעט מגרשים 44-1, 68, 69, 
72, 73, 84-77; ג( הגדלת שטח תכסית באזורי מגורים א ו–א3, 

למעט מגרשים 44-1, 68, 69, 72, 73, 84-77.

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 מנשה אלונה, מרכז אזורי מנשה, ד"נ חפר, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6177307
חיפה,  הממשלה,  קרית  חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

טל' 04-8616222.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אילן שדה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מנשה אלונה  
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מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה עירון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה מופקדת "תכנית מס' מק/ען/1008א", שינוי לתכנית ענ/

359ב.מ.

 - אלגרבייה  בקה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 8778, חלקות 12, 15, 16 בשלמותן.

הבעלים  בהסכמת  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  מטרת 
לרישוי  חוקי  בסיס  יצירת  ב(   ;8778 בגוש   16  ,15  ,12 לחלקות 
מגרש  בגודל  שינוי  ד(  בניין;  בקווי  שינוי  ג(  קיימים;  מבנים 

מינימלי.

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 
לתכנון ולבניה עירון, ת"ד 241, עארה 30025, טל' 04-6351789. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד סובחי ג'בארין 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבניה 
מחוז חיפה מופקדת תכנית "מיתאר מקומית מס' ש/מק/1292", 

שינוי לתכנית ש/648.

חנה-כרכור,  פרדס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שכ' רמז, רח' הסנונית - גוש 10119, חלקה 154, ח"ח 340.

מטרת התכנית: חלוקה חדשה וניוד שטחים בחלקה 154.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב, טל' 04-6305522, העתק ההתנגדות 
חיפה,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי   יומצא 

שד' הפלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8633448.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון

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' ש/מק/326/א", שינוי לתכנית   )1(
ש/326.

פינת  עקיבא,  אור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הרחובות ויצמן ורוטשילד - גוש 10639, חלקות 36-34.

למרכז  לשטח  הבניה  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
אזרחי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5943, התשס"ט, עמ' 3472.

"תכנית מיתאר מקומית מס' ש/מק/1162", שינוי לתכנית   )2(
ש/356, כפיפות לתכניות ש/642, ש/730, ש/מק/1076, ש/

מק/1279, ש/מק/383, ש/מק/383/א, ש/מק/733, ש/מק/950, 
ש/מק/950/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'סר אל זרקא - גוש   
10400, חלקה 39, ח"ח 37.

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( הגדלת שטחי ציבור; ג( הקטנת קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.7.2004 ובילקוט הפרסומים 5322, התשס"ד, עמ' 3713.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית 
טל'  יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבניה  לתכנון 
04-6305522, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ש/מק/1393", ניוד שטח, תוספת יחידת דיור, ושינוי בקו בניין, 

שינוי לתכנית ש/761.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רח' דרך 
קדמה - גוש 12225, חלקות 199-172 בשלמותן, ח"ח 70.

מטרת התכנית: ניוד שטח עיקרי ושירות, הקטנת קו בניין 
קדמי, תוספת יחידת דיור, ושינוי תכסית קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 303.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבניה  לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה, שד'  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-8616252 טל'  חיפה,  15/ב,  הפלי"ם 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי קירמאיר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שומרון  
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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/13/163", שינוי 

לתכנית הר/2/163, הר/1002.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בארי 4 - גוש 6442, חלקה 147.

מטרת התכנית: א( חלוקת המגרש בלא הסכמת הבעלים; 
ב( שינוי של הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי; ג( הרחבת 
דרך; ד( שינוי קווי בניין; ה( הגדלת מס' יחידות דיור ל–4 יח"ד 
סך הכל, במקום 2 יח"ד כקבוע בתכנית המאושרת, בלא הגדלת 
סך כל השטחים המותרים לבניה; ו( שינוי גודל מגרש מינימלי 
בהקלה;  עיקרי  שטח   3.15% תוספת  ז(  בניין;  להקים   שניתן 

ח( שינוי גובה המרתף ל–2.40 מ' גובה.

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' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
הר/מק/24/302/א",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכניות הר/1/302, הר/3/302.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גולומב 16א - גוש 6657, חלקה 198.

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין צדי צפוני לבית קיים 
מ–3 מ' לקו בניין אפס, שינוי קווי בניין למבנה עזר קיים בקו 
 ,200 חלקה  כלפי  מ'   0.80 בניין  וקו   ,197 חלקה  כלפי   0 בניין 
בניין  קו  שינוי  ב(  בלבד;  אחסנה  לשימוש  בתשריט,  כמפורט 

צדי דרומי מ–3 מ' ל–4 מ' לצד זיקת מעבר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 533.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
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 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית
מס'  "תכנית  הפקדת  ביטול  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
הר/מק/24/302", שפורסמה בעיתונים ביום 17.2.2006 ובילקוט 

הפרסומים 5508, התשס"ו, עמ' 2336.

גוש   - השרון  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
6657, חלקות 198, 199.

כפופה  ב( התכנית  בניין;  בקווי  שינוי  א(  מטרת התכנית: 
לכל הוראות תכנית מפורטת הר/3/302, למעט השינוי המפורט 

בקו בניין צדי הכלול בגבולות תכנית זו.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
השרון,  הוד   ,7 ברית  בני  רח'  השרון,  הוד  ולבניה   לתכנון 
טל' 09-7759666, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

חי אדיב 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי יבנה

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

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' יב/מק/29/95".

 ,5739 גוש   - יבנה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 18 בשלמותה.

מ'  מ–5  דרומי-קדמי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
המותרים ל–0; ב( שינוי בקו בניין מזרחי-צדי מ–4 מ' המותרים 
אחוזי  הגדלת  ג(  בלבד;  התוספת  ובתחום  התשריט  לפי  ל–0, 

תכסית מ–40% המותרים ל–56.4%.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יבנה,  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי   בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9433383 טל'  יבנה,   ,3 דואני  שד' 
קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הממשלה, 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.

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
לחריגה  אישור  השרון,  ברח'  נקודתית  תב"ע  יב/מק/21/132", 

בקווי בניין.
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 ,5066 גוש   - יבנה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 127 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין צדי לפי פירוט זה: א( קו 
3 מ' המותרים;  מ' במקום   1.85 יהיה   בניין צדדי דרום מערבי 
החריגה  בתחום  הוא  לעיל  המפורט  הבניין  בקו  השינוי  ב( 

הקיימת לפי תשריט תכנית זו.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.7.2008 ובילקוט הפרסומים 5835, התשס"ח, עמ' 4125.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה יבנה, שד' דואני 3, יבנה, טל' 08-9433383, ובמשרדי 
הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר תיקון טעות
 89 לסעיף  בהתאם  להודעה,  תיקון  הודעת  בזה  נמסרת 
בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   117 ולסעיף 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  אישור  ובדבר  תכנית   הפקדת 
יב/מק/1/274, אשר פורסמה להפקדה ביום 13.11.2005, ובילקוט 
הפרסומים 5455, עמ' 311, ולמתן תוקף ביום 28.2.2006, ובילקוט  

הפרסומים 5501, עמ' 2104.

במגרש  ג'  מגורים  לאזור  בניה  זכויות  בטבלת   4.4 בסעיף 
מס' 36, במקום מה שנרשם בהיקפי בניה מרביים במ"ר - עיקרי 

"19,500", צריך להיות "29,940" מ"ר. שאר הזכויות בלא שינוי.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה יבנה, שד' דואני 3, יבנה, טל' 08-9433383, ובמשרדי 
הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צבי גוב ארי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה יבנה  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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 מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' כס/מק/1/500".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' השקמה   
 ,69 ח"ח   ,7619 גוש   ;310  ,139  ,130  ,129 ח"ח   ,7618 גוש   -

.100

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית ברחוב; ב( שינוי 

ייעוד רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח לדרך.

"תכנית מס' כס/מק/4/500".  )2(

בן  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יהודה - גוש 7602, ח"ח 250, 252, 259.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/5/500".  )3(

בן  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יהודה - גוש 7603, ח"ח 66, 74, 90; גוש 8697, ח"ח 48.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/7/500".  )4(

דרך  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הפועל - גוש 7606, ח"ח 70.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/8/500".  )5(

דרך  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הפועל - גוש 7606, ח"ח 70.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/9/500".  )6(

דרך  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הפועל - גוש 7606, ח"ח 70, 175.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/11/500".  )7(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' ויצמן   
- גוש 7614, ח"ח 20, 42, 146.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/13/500".  )8(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' ויצמן   
- גוש 6437, ח"ח 66, 69.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/15/500".  )9(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' ויצמן 63   
- גוש 6428, ח"ח 577.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

"תכנית מס' כס/מק/19/500".  )10(

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
טשרניחובסקי - גוש 6427, ח"ח 7, 120.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.
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"תכנית מס' כס/מק/25/500".  )11(

לוי  רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
אשכול - גוש 7602, ח"ח 174, 262.

לרכב,  התנועה  מערך  שיפור  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
להולכי רגל, לאופניים ולתחבורה ציבורית; ב( שינוי ייעוד 

רצועה משטח ציבורי פתוח לשטח דרך.

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 
 .09-7649177 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.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

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

ולבניה מודיעין מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מד/מק/9/2/א",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1( 
מד/במ/2, מד/1/2.

אתר  מודיעין,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
השמשוני, שכ' הנביאים, בין הרחובות יונה הנביא, פינת 
רח' זכריה הנביא ועד לרח' אלישע הנביא, פינת עמק בית 
ידין,  יגאל  רא"ל  רח'  המגינים,  שכ'  שאן, אתר השמשוני, 
בין עמק בית שאן ועד רח' רא"ל חיים בר לב, קואורדינטות: 
ציר X: 150,675, ציר Y: 146,265; גוש 5570, חלקי גוש: 13, 
15, 16, 26, 36, 37, 38; גוש 5571, חלקי גוש: 5, 6; גוש 5569, 

חלק מהגוש: 33.

החשמונאים  שד'  לאורך  בינוי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
ידין;  יגאל  ורא"ל  הנביא  אלישע  הנביא,  יונה   והרחובות 

ב( יצירת שדרה ציבורית לאוך שד' החשמונאים.

לבניה  הבינוי  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קו  הנמכת  ידי  על  החשמונאים,  שד'  לאורך  במתחמים 
הרקיע, הגדלת המרווחים בין הבניינים, תוספת דירוגים, 
העליונות,  הגשר  מיחידות  מרבית  של  הדרגתי  ביטול 
יונה  הרחובות  לאורך  נמוכה  מרקמית  בניה  ותוספות 
הנביא, אלישע הנביא ורא"ל יגאל ידין; ב( פריסה חדשה 
כל  בסך  שינוי  בלא  הנ"ל,  במתחמים  הבניה  זכויות  של 
כל  בסך  שינוי  בלא  יח"ד,  של  פריסה חדשה  ג(  הזכויות; 
מס' יחידות הדיור; ד( איחוד וחלוקה; ה( הגדלת שטחים 
ציבוריים פתוחים; ו( קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה; 
צפיפויות  שינוי  ח(  רגל;  להולכי  הנאה  זיקות  קביעת  ז( 
הנחיות  שינוי  ט(  החדשים;  המגורים  לאזורי  מרביות 

בינוי ועיצוב אדריכלי, כולל הוראות מחייבות; י( קביעת 
פתרונות חניה ותנועה; יא( קביעת הנחיות פיתוח.

"תכנית מפורטת מס' מד/מק/9/20", שינוי לתכנית מד/20,   )2(
כפיפות לתכנית מד/מק/1/20.

רח'  מודיעין,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
-643.750 קואורדינטות   ,322 מגרש  מלאכה,  אזור  הנגר, 

לתעשייה  מגרש   .56 חלקה   ,5892 גוש   ;Y-196.650   ,X
במגרשים  מצפון  גובל  המגרש  מודיעין,  ומלאכה  קלה 
בשצ"פ,  ממערב  למלאכה,  במגרש  ממזרח  לתעשייה, 

ומדרום בדרך מקומית בלא מוצא.

אחורי  בניין  בקו  מקומי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
במגרש 322 לכיוון מגרש 216, מ–6 מ' ל–3 מ'.

"תכנית מפורטת מס' מד/מק/10/20".  )3(

אזור  מודיעין,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מלאכה, קואורדינטות Y- 643.800 ,X- 196.750; גוש 5892, 
חלקה 29; מגרש 218, מגרש פינתי באזור המלאכה, המגרש 
גובל ממערב במגרש בייעוד אזור תעשייה, ומדרום במגרש 

בייעוד אזור מלאכה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי ועיצוב לצורך הקמת   
והפעלת מבנה תעשייה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית   
תחתי  בניין  בקו  שינוי  ב(  מ';  ל–4  מ'  מ–17  מערב,  לכיוון 
)דרך מס'  מתחת למפלס אבסולוטי 152+ לכיוון רח' הגנן 
12(, מ–6 מ' ל–3 מ'; ג( ניוד זכויות בניה מעל ומתחת למפלס 
הבניה;  זכויות  כל  בסך  שינוי  בלא  הקובעת,   הכניסה 
ד( שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכליים כמפורט להלן: 
בנוסף  ל–70%,  מ–50%  לבניה  מותרת  תכסית  הגדלת   )1
המבנה  העמדת   )2 וגגונים;  ארכדאות  בעבור   5% על 
במגרש לפי תכנית הבינוי המנחה של תכנית זו; 3( שינוי 
בהוראות פיתוח בדבר רצועה גננית; ה( רישום זכות מעבר 
וזיקת הנאה בעבור מעבר לתשתיות ודרך גישה לרצועת 

תשתיות עירונית.

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 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
 ,1 ת"ד  מודיעין,  עיריית  מודיעין,  ולבניה  לתכנון  המקומית 

מודיעין, טל' 08-9726058/115.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הכנת תכנית מיתאר מקומית
לחוק  ו–78   77 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מיתאר  "תכנית  הכנת  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון 
מקומית מס' נס/מק/132/א/8", וקביעת תנאים להוצאת היתרי 

בניה.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' עונות 
השנה - גוש 3750, ח"ח 149, 213.

חשבון  על  פתוח  ציבורי  שטח  הגדלת  התכנית:  מטרת 
חלקה בייעוד מגורים, לצורך חיבור חלקה בייעוד מבנה ציבור 

לשצ"פ.

התכנון  לחוק   77 סעיף  לפי  פרסום  המופיעים:  השינויים 
והבניה בדבר הכנת תכנית להתוויית שביל הולכי רגל.

פרסום לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה: תנאי להוצאת 
היתרי בניה - שמירת זכות מעבר לציבור ברוחב 2 מ' בתחום 
חלקה 149 בחלק שגובל עם חלקות 150 ו–347 בתוואי שייקבע 

על ידי מהנדס העיר.

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

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

"תכנית מפורטת מס' נס/מק/105/א/17", עופרה קונס, שינוי   )1(
לתכנית נס/1/1, בהתאם לתכניות נס/105/א, נס/105/א/1, 

נס/2/1/ב, נס/מק/105/א/6.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' אבנר   
בן יהודה - גוש 3750, ח"ח 59.

חלוקה  מגרשים,  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגרש  גודל  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  הבעלים;  בהסכמת 

מינימלי; ג( תוספת 5 יח"ד; ד( קביעת זכות מעבר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5861, התשס"ט, עמ' 153.

שינוי  ברוך,  א.א.  נס/מק/12/129",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכניות נס/במ/129, נס/מק/7/29, נס/תממ21/3, בהתאם 

לתכניות נס/2/1, נס/2/1/ב, נס/מק/2/129, נס/מק/5/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' מנחם   
בגין 6 - גוש 5102, חלקה 133 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 536.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה נס ציונה, רח' הבנים 9, נס ציונה, טל' 08-9383810, 
ולבניה מחוז המרכז, קרית  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה, 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת 
נס/70,  נס/1/1,  לתכניות  שינוי  חממי,  משה  נס/מק/218",  מס' 
בהתאם לתכניות נס/2/1, נס/2/1/ב, נס/מק/1/5, נס/תמא/35, 

נס/תמא/38.

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

.744

מטרת התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי צפוני לרח' ביאליק 
מ–7 מ' ל–5 מ'; ב( שינוי קו בניין צדי לכיוון מערב )חלקה 307( 
ל–5 מ' במקום 3 מ'; ג( איחוד חלקות בהתאם להוראות תכנית 

נס/70.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.7.2009 ובילקוט הפרסומים 5984, התשס"ט, עמ' 5183.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נס ציונה, רח' הבנים 9, נס ציונה, טל' 08-9383810, ובמשרדי 
קרית הממשלה,  ולבניה מחוז המרכז,  הוועדה המחוזית לתכנון 
רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסי שבו 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נס ציונה  

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:

"תכנית מפורטת מס' נת/מק/20/401/א/11", שינוי לתכניות   )1(
נת/7/400, נת/מק/96/7/400/ב, נת/20/401/א.

 - ימים  עיר  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 7707, ח"ח 1; גוש 9041, חלקות 11, 26, 28 בשלמותן, 
ח"ח 24; גוש 9044, חלקות 7-5, 10, 11 בשלמותן, ח"ח 12; 
בשלמותה,   28 חלקה   ,9046 גוש   ;25  ,10 ח"ח   ,9045  גוש 

ח"ח 16, 25-23.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת איחוד וחלוקה חדשה   
מלון;  וחדרי  הבניה  שטחי  קביעת  ב(  הבעלים;  בהסכמת 
והוראות  סביבתיות  הוראות  בינוי,  הוראות  קביעת  ג( 
מגבלות  מפורטת,  תכנית  של  הוראות  לקבוע  ד(  נוספות; 
בניה ותנאים להוצאת היתרי בניה; ה( קביעת קווי בניה 
קביעת  ז(  התכנית;  ליישום  הוראות  לקבוע  ו(  בהתאם; 

הוראות לפיתוח השצ"פ וחוף הים )טיילת(.

נת/מק/2/537/ד/3", שינוי לתכניות  מס'  "תכנית מפורטת   )2(
נת/מק/2/537/ד/1, נת/2/537/ד, נת/2/537.

בן צבי,  נתניה, שד'  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
 505  ,449 חלקות   ,7932 גוש   - אלכסנדרוני  חטיבת  רח' 

בשלמותן, ח"ח 450, 506, 532.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–200 יח"ד    
ל–224 יח"ד - הגדלת מס' יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים; 
בתכנית;  הקבוע  בניין  בקו  שינוי   - בניין  קווי  שינוי   ב( 
ג( שינוי הנחיות בינוי - שינוי של הוראות בדבר בינוי או 
עיצוב אדריכלי; ד( תוספת 4 קומות - שינוי של הוראות 
ה( הפיכת שטחי מסחר  עיצוב אדריכלי;  או  בינוי  בדבר 
 לשטחי מגורים - שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים; 
שינוי   - מגורים  לשטחי  ספורט  מתחם  שטחי  הפיכת  ו( 
בין  שטחים  העברת  ז(  המותרים;  הבניה  שטחי  חלוקת 

תאי שטח - חלוקת שטחי הבניה המותרים.
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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 התעשייה 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

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
ברמה  מקומית  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
מפורטת מס' נת/מק/45/650", שינוי לתכניות נת/7/400, נת/5/379.

עין  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
303 בשלמותה;  חלקה   ,8322 גוש   -  2 הביכורים  רח'  התכלת, 

מגרש 87 בחלקו מתכנית 5/379.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.3.2009 ובילקוט הפרסומים 5956, התשס"ה, עמ' 4074.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבניה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות ברמה 
מפורטת

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

נת/ מס'  מפורטת  ברמה  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1(
נת/7/400,  נת/100/ש/1,  לתכניות  שינוי  מק/5/28/307", 

נת/28/307.

פרדס  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הגדוד, רח' הולנד 44 - גוש 8274, חלקה 294 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
24.4.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ה, עמ' 4488.

"תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' נת/מק/37/750",   )2(
שינוי לתכניות נת/7/400, נת/750.

הרחובות  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;13 ח"ח   ,8006 גוש   - החרמון  סמטת  והרטום,   האורזים 
גוש 9901, חלקה 9 בשלמותה; מגרש 310 בשלמותו מתכנית 

.750

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יח"ד מ–89 יח"ד ל–90   
יח"ד; ב( שינוי לבינוי; ג( תוספת קומות, מקוטג'ים מרתף + 
3 קומות, ובבתים משותפים מרתף + 4 קומות על עמודים,  
וגג  קומות על עמודים חלקית   7  + - מרתף  רוויה  לבניה 

חלקי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5643.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבניה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

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

מס' נת/מק/19/343/ה".

העיר,  מרכז  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 150  ,4 חלקות   ,8262 גוש   - דנקנר  רח'  פינת  מכנס,  גד  רח' 

בשלמותן, ח"ח 151.

בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
הבעלים; ב( שינוי לבינוי; ג( קביעת קווי בניין; ד( ניוד שטחים 
שטחי  חלוקת  שינוי  ה(  הקומות;  בין  שירות  ושטחי  עיקריים 
המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  מותרים  בניה 

לבניה; ו( שינוי ייעוד מדירות נופש למלונאות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.12.2004 ובילקוט הפרסומים 5372, התשס"ה, עמ' 1795.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבניה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' נת/מק/28/760", 

שינוי לתכניות נת/7/400, נת/3/348/א, נת/3/348/א - הסבת.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' שכטרמן 
- גוש 8236, חלקה 21 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( ניוד זכויות 
בין קומות; ג( הגדלת תכסית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.1.2010 ובילקוט הפרסומים 6065, התש"ע, עמ' 1983.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
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ולבניה מחוז המרכז, רח' מוצקין 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
נת/ נת/מק/555/א/14,  לתכניות  שינוי  נת/מק/555/א/16", 

במ/555/א, נת/400/7, נת/100/ש/1.

קרית  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
צאנז, רח' רבי עקיבא 20 - גוש 8273, ח"ח 221.

ל–18  יח"ד  מ–14  יח"ד,  תוספת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התשס"ה, עמ' 537.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבניה מחוז 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 על ידי הוועדה המקומית 
 לפי סעיף 109 לחוק 

שם התכנית: רחוב הכרם 7
והבניה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-1965, שהואצלה לי על ידי שר הפנים, הנני מאשר 

את התכנית כדלקמן: 

לתכניות  שינוי  פת/מק/70/1202",  מס'  מפורטת  "תכנית 
פת/2000,  פת/2000/א,  פת/במ/14/2000,  פת/מק/2000/ד, 
פת/1202, פת/2/2000, פת/1273, פת/1/1271, פת/מק/2000/ד/1, 

התליה פת/מק/67/1202.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' הכרם 
בסמוך  מוצא(  ללא  )דרך  הכרם  רח'  בסוף  דרום,  עיר  מרכז   ,7

.A לשצ"פ - גוש 6381, ח"ח 198, 224; מגרש

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין כדי לאפשר ניצול זכויות 
הבניה המותרות.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלק מחלקה 198, וחלק 
מס'  הגדלת  ב(  בפת/מק/67/1202(;   1006 )מגרש   224 מחלקה 
יח"ד מ–6 יח"ד ל–8 יח"ד, בלא הגדלת סך כל השטחים; ג( שינוי 
קו בניין צד מערב מ–4 מ' ל–3.6 מ'; ד( שינוי בקו בניין צד מזרח 
לשטח ציבורי פתוח במגרש לא רגולרי מ–4 מ' ל–1 מ'; ה( שינוי 

בקו בניין אחורי במגרש לא רגולרי מ–6 מ' ל–4 מ'.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית על ידי הוועדה המקומית 
 לפי סעיף 109 לחוק 

שם התכנית: שינויים בהוראות התכניות הקיימות 
כדי לאפשר תכנון גמיש יותר

והבניה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-1965, שהואצלה לי על ידי שר הפנים, הנני מאשר 

את התכנית כדלקמן: 

לתכניות  שינוי  פת/מק/126/1241",  מס'  מפורטת  "תכנית 
פת/46/1241, פת/2000, כפיפות לתכניות פת/1241/א, פת/10/2000.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

אזור  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייה קרית אריה, רח' גיסין 76, פינת רח' אימבר 20 - גוש 
בהתאם   55/4 מגרש   ;55 ח"ח  במלואן,   61  ,50 חלקות   ,6365

לתכנית פת/46/1241.

מטרת התכנית: שינויים בהוראות התכניות הקיימות כדי 
לאפשר תכנון גמיש יותר לתחנת דלק מדרגה ג'.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בינוי מ–4 קומות )6 קומות 
הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  קומות,  ל–10  בהקלה( 
 המותר לבניה בתכנית; ב( שינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית; 
ג( תוספת קומת מרתף ושטחי שירות לצורכי חניה במסגרת שינוי 
של הוראות הבינוי והעיצוב האדריכלי; ד( העברת 50% שטחי 

בניה עיקריים ממתחת למפלס הקרקע אל מעל למפלס הקרקע.

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/15/701",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
פת/ במ/14/2000,  2000/א,   ,2000  ,2/2000  ,1273  ,1/1271

מק/2000/ד, פת/מק/2000/ד/1, תממ/21/3.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 241 חלקה   ,6383 גוש   - ראשי/משני  כניסה:   ,8 סנש  חנה 

בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין, הגדלת מס' יח"ד,   
הרחבת דרך.

מטרת התכנית: א( שינוי קווי בניין: אחורי מ–6 מ' ל–4 מ',   
קווי בניין צדי צפוני מ–4 מ' ל–3.60 מ' לקומות א'-ד', לקומה 
ה' 4.50 מ', לקומה ו' 5.40 מ', לקיר אטום 3 מ', צדי דרומי 
מ–4 מ' ל–2.30 מ' לקומות א'-ד', 2.80 מ' לקומה ה', 3.60 מ' 
ו'; ב( תוספת יח"ד, מ–7  ו', קיר אטום 2.80 לקומה  לקומה 

יח"ד ל–10 יח"ד, בלא שינוי השטחים המותרים לבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5.9.2008 ובילקוט הפרסומים 5864, התשס"ט, עמ' 284.
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לתכניות  שינוי  פת/מק/41/1240",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
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   
כמתואר בתשריט: שינוי קו בניין צדי לכיוון מערב מ–4 מ' 

ל–3 מ'.

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

פתח  עיריית  מידע,  במחלקת  התכניות  את  לראות  ניתן 
ובמשרדי   ,03-9053111 בטל'  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 פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה  

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/77/5/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1, רצ/5/1, רצ/1/1/ג, רצ/מק/76/5/1 בהפקדה.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ,772 ח"ח   ,3926 גוש   -  13 אליעזר  בן  רח'  פינת  הורוביץ, 

1119; מגרש 11.

יח"ד  מ–8  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ל–14 יח"ד; ב( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט; ג( שינוי 
קווי בניין לצורך מרפסות פתוחות; ד( הקלה במס' קומות 

ושטחי בניה.

רצ/15/1/ לתכנית  שינוי  רצ/99/15/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
ב/1.

אזור  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התעשייה, רח' אריה פלוטיצקי 17 - גוש 3942, ח"ח 19.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי לתחנת   
תדלוק מדרגה ב' באזור התעשייה; ב( קביעת קו בניין אפס 

למיתקן שטיפה בחזית האחורית של המגרש.

לתכנית  שינוי  רצ/מק/3/51/50/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/במ/50/50/1,  לתכניות  כפיפות  רצ/1/51/50/1, 

רצ/1/1/יג.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נחלת יהודה - גוש 7373, חלקה 72 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי במגרש 204   
מתוך תכנית מאושרת רצ/1/51/50/1, בלא שינוי בזכויות 
הבניה, על ידי: א( שינוי מס' מבנים במגרש 204 מ–2 ל–1; 
ב( תוספת 9 יח"ד, בלא שינוי בזכויות הבניה; ג( מס' קומות 
במבנה מ–ע+9 ל–ע+15; ד( קביעת מס' הקומות במגרש 204 

לפי נספח בינוי.

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.

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

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

לתכניות  שינוי  רצ/מק/61/7/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/1/1, רצ/7/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נורדאו 61 - גוש 3925, חלקה 94 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת קו 0 למבנה בפינה הצפון   
מערבית של מגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 305.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/99/22/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1, רצ/22/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הכלנית 11 - גוש 4242, חלקה 51 בשלמותה.

קיים,  מצב  לפי  בניין  קווי  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי   
בלא שינוי בזכויות הבניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
1.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 880.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9547577
המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל.
דב צור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רח/מק/2000/א/35",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/2000/א, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/

ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.
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 ,2 הגליל  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים    
רח' היסמין - גוש 3816, חלקה 64 בשלמותה; גבולות התכנית: 

רח' היסמין, פינת רח' הגליל.

קווי  שינוי  מינימלי,  מגרש  גודל  שינוי  התכנית:  מטרת   
בניין, ותוספת של 6% בניה לשטחים עיקריים.

גודל  בדבר  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ניתן לחלק את החלקה לשני  מגרש מינימלי, כך שיהיה 
מגרשים, האחד של 351 מ"ר לבניית 1 יח"ד, והשני לשטח 
של 570 מ"ר לבניית 2 יח"ד; ב( תוספת 6% באחוזי הבניה 
 56% לבנות  ניתן  שיהיה  כך  בהקלה,  לבקש  שניתן  כפי 
בניה; ג( קביעת קווי בניין: במגרש המערבי קו בניין לחזית 
5 מ', לצד צפון 4 מ', לצד מזרח 3 מ', במגרש המזרחי: קו 
בניין לחזית 5 מ' לאחור, )צפון( 4 מ', לצד מערב 3 מ', לצד 
מזרח 4 מ', קווי הבניין לבניין הקיים - לפי הקיים בפועל 

כל תוספת בניה תחוייב בקווי צד בניין; ד( הרחבת דרך.

לתכנית  שינוי  רח/מק/2000/ג/3",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רח/2000/ג/2, ביטול לתכנית רח/2000/ג, כפיפות לתכניות 

רח/2000/טו, רח/תמא/2/4.

גבולות  רחובות;  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התכנית: כל הגושים הנמצאים במרחב תכנון/שיפוט העיר 

רחובות.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי בדבר בניית   
חדרי יציאה לגג, פרגולות ומרפסות.

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

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

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

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

ההגנה,  רח'  רח/מק/400/א/1/10",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
כפיפות  רח/400/א/10,  לתכנית  שינוי  סירני,  רח'  פינת 
רח/מק/2000/ב/3,  רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1,  לתכניות 

רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות - גוש 3704,   
רח' ההגנה,  גבולות התכנית:  515 בשלמותן;   ,427 חלקות 

פינת רח' סירני.

רח'  לחזית  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
סירני וחזית רח' ההגנה מ–1 מ' ל–0 מ'; ב( שינוי בקווי בניין 

לצפון: מ–3 מ' ל–1 מ'; ג( שינוי בינוי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
4.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6014, התש"ע, עמ' 305.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/1/64/1200", רח' יעקב מדהלה,   )2(
רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/1200,  לתכנית  שינוי 

רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

יעקב  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מדהלה 7 - גוש 3705, חלקה 417 בשלמותה.

בתשריט,  כמסומן  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
הגדלת השטח ב–8.5%, תוספת קומה ב', והגדלת מס' יח"ד, 
זכויות  בשאר  שינוי  כל  בלא  יח"ד,   5 יהיו  הכל  בסך  כך 

והוראות הבניה.

בתחום  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
התכנית ל–5 יח"ד במקום 4 יח"ד; ב( הגדלת שטח הבניה 
העיקרי ב–8.5%; ג( הגדלת מס' הקומות ל–3 קומות במקום 
2 קומות; ד( שינוי קו בניין צדי ל–3 מ' במקום 4 מ', ואחורי 

ל–5.40 מ' במקום 6 מ'; ה( קביעת זכויות והוראות בניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 881.

 ,95 רמב"ם  רח'  רח/מק/86/1250/א",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
שינוי לתכניות רח/1250, רח/2000/י, רח/86/1250, כפיפות 
רח/מק/2000/ב/3,  רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1,  לתכניות 

רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' רמב"ם 95   
- גוש 3701, חלקה 47 בשלמותה.

בתכנית  למגורים  המיועד  מגרש  חלוקת  התכנית:  מטרת   
רח/86/1250 לשני מגרשים שווים, כדי לאפשר בניה בכל 

אחד מהמגרשים החדשים בנפרד, וקביעת קווי בניין.

המיועד   2 מגרש  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
למגורים ג' לשני מגרשים שווים בשטח של 367.50 מ"ר כל 
אחד; ב( קביעת הוראה בדבר בניה בקיר משותף, קו בניין 
0 מ', בגבול המשותף בין שני המגרשים החדשים; ג( שינוי 
המגרש  ששטח  כך  מינימלי,  מגרש  שטח  בדבר  הוראות 

המינימלי יהיה 367.5 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע, עמ' 1144.

לבניה  בינוי  הוראות  רח/מק/1950",  מס'  מיתאר  "תכנית   )4(
בקיר משותף, שינוי לתכניות רח/1000/א, רח/1050, רח/400, 
רח/950, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/ב/2, 

רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

גבולות  רחובות;  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
התכנית: שיכון סלע, שיכון ותיקים, שכ' אפרים, קרית דוד 
 ושכ' דניה - גוש  3654, ח"ח 12, 13; גוש 3655, חלקות 39, 40, 
 ,148 ,146-141 ,139-133 ,131 ,129-108 ,103 ,99 ,95 ,83-77 
-292 ,290-288 ,286-269 ,267 ,265-192 ,189-180 ,155-152

 ,459 ,457-451 ,449-436 ,433-422 ,420-405 ,403-305 ,303
465-461, 477-467, 514-484, 547-516 בשלמותן, ח"ח 100, 
-121  ,119-108  ,105-102  ,86 3656, חלקות  גוש   ;450  ,421
-291 ,289-283 ,279-265 ,262-180 ,178-162 ,159-150 ,148
-393 ,389-351 ,349 ,347-316 ,314-302 ,300 ,298 ,297 ,295

398, 413-400, 426-418 בשלמותן, ח"ח 64, 65, 69-67, 82, 
83, 87, 160, 280, 296, 348, 390; גוש 3657, ח"ח 58, 61, 64, 
67, 70, 73, 76, 79, 175; גוש 3658, חלקות 4, 6, 8, 9, 15, 17, 
 ,73-71 ,69 ,68 ,65 ,64 ,62 ,61 ,58 ,56 ,52 ,51 ,40 ,39 ,36 ,31
 ,124-114 ,112 ,108 ,107 ,105 ,103 ,101 ,100 ,96-94 ,77-75
-221 ,218-208 ,206-201 ,199-197 ,195-191 ,169 ,167 ,166
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 ,281-273 ,271 ,268-255 ,250-241 ,239-237 ,234-228 ,226
-332 ,329-323 ,321 ,320 ,318-302 ,299 ,297-291 ,289-283
-375 ,368-365 ,363 ,362 ,360-353 ,351-347  ,345-336 ,334
 ;373  ,371  ,369  ,200  ,93-78 ח"ח  בשלמותן,   412-399  ,396 
גוש 3698, חלקה 374 בשלמותה, ח"ח 4, 18, 163; גוש 3700, 
חלקות 18, 80-39, 94-83, 148-99, 151, 180-157, 183, 186, 
 ,439 ,436 ,435 ,433-403 ,401-342 ,334-260 ,258-189 ,187
 ,523 ,521 ,520 ,502 ,501 ,499-462 ,460-455 ,452 ,450-442
527-525, 580-529 בשלמותן, ח"ח 12, 22, 522; גוש 3702, 
 ,355  ,116 ח"ח  בשלמותן,   358  ,354-351  ,114-111 חלקות 
365; גוש 3703, ח"ח 236; גוש 3704, חלקות 106, 120, 123, 
 ,373 ,372 ,362 ,359-344 ,335-327 ,322 ,256 ,253 ,238 ,237
 ,423-414 ,411 ,410 ,408 ,403 ,402 ,400 ,396-384 ,376 ,375
-627 ,561-558 ,556 ,555 ,546-538 ,515-512 ,431 ,430 ,427
בשלמותן,   675-673  ,668  ,667  ,664-650  ,648-640  ,638
-350  ,344  ,292-290  ,40  ,38 חלקות   ,3705 גוש   ;89 ח"ח 
 ,529 ,526 ,523 ,518 ,515 ,512 ,509 ,507 ,502 ,370-366 ,364 
 636-633 ,627-615 ,594-558 ,556-546 ,542 ,539 ,535-531

בשלמותן, ח"ח 32.

בקיר  בניה  בדבר  בינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
משותף באזור מגורים א' ובאזור מגורים א' מיוחד, בתכניות 

רח/1000/א, רח/400, רח/1050, רח/950.

עיקרי הוראות התכנית: בחלקות המיועדות לאזור מגורים   
רח/1000/א,  תכניות  לפי  מיוחד,  א'  מגורים  ולאזור  א' 
האלה:  ההגבלות  תוסרנה  רח/950,  רח/1050,  רח/400, 
הקיר המשותף  לאורך  לבניה  אורך התוספת המותרת  א( 
)במגרש המשותף לשני דיירים ו/או במקום שבתשריטים 
נקבעו הקמת בתים עם קירות משותפים( לא יעלה על 6 
מ'; ב( במידה והתוספת אינה מבוצעת עד הגבול המשותף, 
הקיים,  הבית  מקיר  מ'  מ–9  יותר  לא  באורך  תהיה  היא 
ובלבד שהמרחק שבין שני חלקי הבית הדו–משפחתי לא 
תאפשר  הנ"ל  ההגבלות  הסרת  האורך.  ממחצית  יפחת 
בניה בקיר משותף לכל אורכו בתחום קווי הבניין ובהתאם 

לזכויות הבניה המותרות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
8.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6020, התש"ע, עמ' 538.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
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 בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

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

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' לה/מק/1/15/16".

שושנה  רח'  רמלה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
דמארי - גוש 5937, חלקות 12, 14 בשלמותן.

יבוטל  ב(  ו–302;   300 מגרשים  איחוד  א(  התכנית:  מטרת 
יהיה  ובמקומו  מאושרת(  בתכנית  הקבוע  )כפי  החניה  קירוי 
קירוי חלקי קל של החניה ב–2 שורות החניה שבמרכז המגרש 

המאוחד.

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 
 .08-9771564 טל'  רמלה,   ,1 הגיבור  שמשון  רח'  רמלה,  ולבניה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבניה מחוז המרכז, רח' הרצל 84, רמלה, טל' 08-9270170.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יואל לביא  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה רמלה  

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
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/468",  מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז 

שינוי לתכנית 2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רעננה, ממזרח - רח' 
בית השואבה - גוש 7651, חלקה 324 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.

מטרת התכנית: קביעת קווי בניין: א( קו בניין קדמי )מזרחי( 
- 2 מ' )גובל עם רח' בית השואבה(; ב( קו בניין קדמי )דרומי( 
- 3 מ' )גובל עם סמטת בית השואבה(; ג( קו בניין צדי צפוני 
צפוני  צדי  בניין  קו  ד(  מ';   0  -  )202 חלקה  עם  הגובל  )בחלק 
בניין צדי מערבי  קו  ה(  מ';   3  -  )346 )בחלק הגובל עם חלקה 
מערבי  צדי  בניין  קו  ו(  מ';   3  -  )325 חלקה  עם  הגובל  )בחלק 

)בחלק הגובל עם חלקה 202( - 1 מ'.

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

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רעננה  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' רע/מק/470", שינוי 
כפיפות  רע/2000,  לתכנית  וכפיפות  שינוי   ,308/1 לתכנית 
להוראות תכנית רע/292/1/א, רע/מק/284/1/ב, רע/מק/400/1.

 ,6579 גוש  ומקומם: רעננה -  השטחים הכלולים בתכנית 
עציון,  רח'   - ממזרח  התכנית:  גבולות  בשלמותה;   281 חלקה 

מדרום - רח' אחוזה.

מטרת התכנית: שינוי קו בנייין קדמי.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי ברח' עציון, 
מ–5 מ' ל–2 מ'.

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

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

שד/מק/11/15/101", שינוי לתכנית שד/15/101/ד.

גוש   - יצחק  צור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
8901, חלקות 36-34, 44, 68, 69 בשלמותן, ח"ח 70, 76, 78, 79, 

.96-93 ,91 ,90

שונות  חלקות  בין  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  מטרת 
הבניה  ושטחי  הייעודים  מאזן  על  שמירה  תוך  בתכנית, 
המותרים, על ידי איחוד וחלוקה; ב( שינוי קווי הבניין בחלקה 

.6020

חלקות  בין  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזן  על  שמירה  תוך  ו–3002,   3001 חלקות  לבין  ו–6025,   6021
הייעודים ושטחי הבניה המותרים, על ידי איחוד וחלוקה; ב( 
שינוי גאומטרי בפינה הצפון מערבית של חלקה 3016, בלא שינוי 
בשטח החלקה )החלפה עם שצ"פ(; ג( שינוי קווי הבניין בחלקה 
 6020, מ–6 מ' ל–4 מ' בצפון, מ–6 מ' ל–5 מ' בדרום, במזרח ובמערב; 
ד( העברת חלק מהשצ"פ במגרש 7008 למגרש 3003, בלא שינוי 
בשטח החלקה; ה( העברת השצ"פ הסמוך למגרש 3002 לחלק 

הצפוני של מגרש 6025.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6047, התש"ע, עמ' 1411.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבניה דרום השרון, ת"ד 500, נוה ירק, טל' 03-9000560, 
ולבניה מחוז המרכז, שד'  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אילן שוהם  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                                   המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה, בדבר ביטול הפקדת "תכנית מפורטת 
בהתאם  הפקדתה  על  שהודעה  זמ/מק/1/576",  מס'  מקומית 
לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, פורסמה ביום 

18.9.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 882.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, שד' מנחם בגין - 
חלק מגוש 4586, חלקות 404, 405 בשלמותן, ח"ח 497.

מטרת התכנית: א( תוספת יחידות דיור בלא הגדלת סך כל 
השטחים למטרות עיקריות; ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית, 
0 לחדרי אשפה;  בניין  קו   ,6 לכיוון שב"צ במקום   5.4 בניין   קו 
ג( תוספת של 5% לשטחי השירות בעבור מעלית, כל דבר שניתן 
שירות  זכויות  ניוד  בינוי,  הוראות  שינוי  ד(  בהקלה;  לבקשו 
מאושרות לצורך חדרי אשפה וחדרי מדרגות; ה( שינוי הוראות 
בינוי בדבר מיקום מחסנים דירתיים, יהיה ניתן למקם מחסנים 
דירתיים בשטח של עד 6 מ"ר גם בקומות. שאר זכויות והוראות 
זמ/במ/576,  לתכניות  בהתאם  שינוי  בלא  נשארים  הבניה 

זמ/5/500.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה זמורה, בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון )על כביש 

411(, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אדם טל 	
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית בניין ערים מקומית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
זמ/מק/2/300",  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכנית זמ/300.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית עקרון, רח' משה 
שרת פינת רח' שלמה בן יוסף - גוש 5106, חלקה 35.

מטרת התכנית: א( תוספת יח"ד לחלקה 35 בגוש 5106, בלא 
הגדלת  בינוי:  הוראות  שינוי  ב(  המאושרות;  לזכויות  תוספת 
לטובת  ל–0  מ–4  בניין  קו  שינוי  ג(  ל–50%;  מ–30%  התכסית 
סככות חניה בלבד לחזית לכיוון רח' שלמה בן יוסף; ד( תוספת 
6% לזכויות הבניה העיקריות שנקבעו בתכנית שהופקדה עד 
9/1989; ה( קביעת נספח בינוי למימוש הבניה בחלקה החדשה; 
עד  זמ/300  בתכנית  מאושרת  תכסית  לפי  המרתפים  שטח  ו( 
והוראות  הבניה  זכויות  שאר  הקרקע.  קומת  ובקונטור   ,30%

הבניה נשארות בלא שינוי בהתאם לתכניות זמ/300, זמ/800.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6038, התש"ע.
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המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה זמורה, בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון )על כביש 
411(, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, 
קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מלי חג'בי 	
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבניה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חבל מודיעין

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

חמ/מק/35/618", שינוי לתכניות גז/618, גז/618א, גז/618ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני עטרות - 
גוש 6309, חלקה 30; מגרש 24.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי גבול בין שטח 3 ד"מ 
כל  של  שטח  בסך  שינוי  בלא  החקלאי,  השטח  לבין  למגורים 

אחד מהם.

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

ולבניה חבל מודיעין, רח' מודיעין, 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 תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

לתכנית  שינוי  חמ/מק/23/410",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
משמ/31)גז(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב חדיד - גוש 5723   
)חלק(, ח"ח 37.

לתחנת  חקלאית  קרקע  מייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
תדלוק; ב( קביעת הוראות וזכויות לתחנת התדלוק.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5962, התשס"ט, עמ' 4296.

שינוי  חמ/מק/25/159",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית גז/7/159.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור התעשייה שילת   
- גוש 5635, ח"ח 4; גוש 5637, ח"ח 1, 8.

בתכנית  הקבועים  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
מאושרת גז/7/159.

לאורך  קדמי  בניין  בקו  א( שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי   
דרך מס' 8, מ–5 מ' ל–3 מ'; ב( שינוי בקו בניין צדי מערב 
)בגבול עם מגרשים 206 ו–406(, מ–4 מ' ל–1.50 מ'; ג( שינוי 
 בקו בניין צדי דרומי )בגבול עם מגרש 10(, מ–4 מ' ל–0 מ'; 
כחלק  שלא  שירות  מבני  להקמת  בניין  בקו  שינוי  ד( 
מהמבנה, מקו בניין קדמי 5 מ' ל–0 מ' ול–3 מ', ומקו בניין 

צדי ואחורי 3 מ' ל–0 )לפי התשריט(.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5968, התשס"ט, עמ' 4491.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה חבל מודיעין, רח' טשרניחובסקי 1, רמלה 72430, 
טל' 03-9722887, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמעון סוסן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה חבל מודיעין  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

ולבניה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:

שינוי  חש/מק/38/13",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
חש/10/10,  חש/6/13,  חש/1/13,  מקומיות  לתכניות 

חש/11/10, חש/15/10, משמ/50.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש   
8924, חלקה 7; שטח התכנית: 7.994 דונם.

על  בינוי  בהוראות  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 ידי: א( המרחק בין מבני המגורים לא יפחת מ–5 מ' או 0; 
שני  למבנה  בנחלה  אחד  ממבנה  עיקרי  שטח  העברת  ב( 
וקביעת  המותרות,  הבניה  זכויות  כל  בסך  שינוי  בלא 

הוראות בינוי.

שינוי  חש/מק/40/13",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
חש/10/10,  חש/2/13,  חש/1/13,  מקומיות  לתכניות 

משמ/50.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב רשפון - גוש   
8921, חלקה 39; שטח התכנית: 2.131 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( לקבוע הנחיות והוראות בינוי   
להקמת בריכת שחיה פרטית בתחום התכנית; ב( להבטיח 
תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת בריכת 
לבריכת  תפעול  הוראות  לקבוע  ג(  הפרטית;  השחיה 
ולעמוד  סביבתיות  הפרעות  למנוע  כדי  הפרטית  השחיה 

בתנאי התברואה.

שינוי  חש/מק/19/28",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )3(
לתכנית מקומית חש/5/28.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר חרוצים - גוש   
7696, ח"ח 1; גוש 12542, ח"ח 72; שטח התכנית: 796 מ"ר.

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

בתנאי התברואה.
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שינוי  חש/מק/29/31",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )4(
חש/2/10,  חש/מק/27/31,  חש/2/31,  חש/2/10,  לתכניות 

משמ/42.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ שפיים - גוש 8936,   
חלקות 3, 29, ח"ח 5, 14, 26, 28; שטח התכנית: 62.4 דונם.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( החלפה בין אזור מבני משקי לאזור מגורים; ג( העברת 
אזור  ד( הגדלת  זכויות מאזור מבני משקי אחד למשנהו; 
למבני ציבור על חשבון שטח מבני משק; ה( קביעת הוראות 

בינוי.

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 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.

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

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

שינוי  חש/מק/2/23/12",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכניות מקומיות חש/23/12, חש/10/10, חש/11/10.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בצרה - גוש 8976,   
ח"ח 18; שטח התכנית: 9,485 מ"ר.

הדיור  יחידת  גודל  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לבניה;  המותרים  השטחים  כל  בסך  שינוי  בלא   בנחלה 

ב( קביעת הוראות בינוי.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6030, התש"ע.

שינוי  חש/מק/3/5/29",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית 2/5/29.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב יקום - גוש 8952,   
ח"ח 2; שטח התכנית: 14,908 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת שטח תחנת התדלוק בלא   
שינוי בסך כל זכויות הבניה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
5843, התשס"ח.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח' 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברכה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

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

מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  מש/מק/124/1-8",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מש/במ/1001/1-8.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: זמר - גוש 8656, ח"ח 3;   
מגרש 49.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בניין בכל הצדדים.  

"תכנית מפורטת מס/ מש/מק/283/1-7".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש 7861,   
חלקה 32 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקטנת קו בניין קדמי מ–3 מ'   
כפי שקיים בתשריט, 74 ס"מ מצד מערבי ו–142 ס"מ מצד 

מזרחי; ב( קביעת הוראות וזכויות בניה.

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

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אלי שמחון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מזרח השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
ממ/מק/3/1516",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות ממ/1516, ממ/825.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, שכ' נווה 
דורון, רח' הפרדס 129 - גוש 4351, ח"ח 5; מגרש 129 לפי תכנית 

ממ/1516.

מטרת התכנית: הקמת בריכת שחיה פרטית.

בניה  הוראות  קביעת  התכנית:  התכנית:  הוראות  עיקרי 
להקמת בריכת שחיה.

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

טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
ממ/מק/1/1518,  ממ/1518,  לתכניות  שינוי  ממ/מק/8/1518", 

ממ/מק/2/1518.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר יעקב, שכ' תלמי 
לפי   10-4 מגרשים   ;11-9  ,7  ,6  ,3  ,2 ח"ח   ,3834 גוש   - מנשה 

תכנית מאושרת ממ/מק/2/1518.

מטרת התכנית: שינוי בינוי והוראות הבניה על ידי איחוד 
וחלוקה בהסכמת בעלים.

ממגרשים  יח"ד   32 העברת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הכוללות  הבניה  בזכויות  שינוי  בלא   ,7-4 למגרשים   8/10
בתחום התכנית; ב( איחוד וחלוקת המגרשים 7-4 ל–2 מגרשים 
במקום 4 מגרשים. על המגרשים יוקמו 4 מבנים. שינוי בינוי, 
גובה מבנים, מס' יחידות דיור למבנה לפי נספח בינוי מנחה, 

כחלק בלתי נפרד מהתכנית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5888, התשס"ט, עמ' 1467.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9302051/2/3
מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

לקהל.

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

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
שה/12/9/69,  גז/במ/10/69,  לתכניות  שינוי  שה/מק/50", 

שה/13/9/69, בהתאם לתכניות שה/37, שה/מק/11/69.

 ,4129 גוש   - שהם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש 6846,   ;1 גוש 5909, ח"ח   ;117 ,116  ,112  ,111  ,110  ,79 ח"ח 
ח"ח 15; גוש 6848, ח"ח 1; מגרשים 1002, 2659 בשלמותם, חלקי 

מגרשים 2507, 6001.

מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קרקע  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בתכנית  אין  כאשר 
ובלא שינוי בסך השטחים המותרים לבניה; ב( שינוי קו הבניין 

הקבוע בתכנית.

כדי להסדיר את המצב  מוגשת  זו  הסבר לתכנית: תכנית 
שטחי  מול  הפתוחים  הציבוריים  השטחים  ופריסת  התכנוני 
מגורים. התכנית אינה משנה את השטח הכולל של כל ייעוד 
שני  כוללת  התכנית  בלבד.  מקומם  את  משנה  אלא  קרקע 
שצ"פ(  )בייעוד:   2507 מגרש  של  וחלוקה  איחוד  א(  מתחמים: 
ברח' נורית 48, 50 בשכונה ט', ומגרש 1002 ברח' שקמה בשכונת 
סחלבים )בייעוד מגורים א'(, במגרש זה התגלה קבר; ב( איחוד 
וחלוקה של מגרש 2659 )בייעוד: מגורים א'( בשכונה מ"ה )אשר 
ומגרש  ניצנים(,  ספר  בית  של  הספורט  למגרשי  סמוך  נמצא 

)בייעוד: שצ"פ( ברח' צורן.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 885.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שהם,   ,63 האודם  רח'   ,1 ת"ד  שהם,  ולבניה   לתכנון 
03-9723060, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
מעוניין  וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז, 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי 

פתוחים לקהל.

גיל ליבנה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שהם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

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

מק/4/7/256", שינוי לתכנית בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 5923, 
חלקה 94 בשלמותה, ח"ח 89.

מטרת התכנית: א( שינוי חלוקת זכויות בניה בין מגרשים, 
בלי לשנות את גודל השטח ואת סך כל זכויות הבניה, העברת 
יחידות  כל  סך  את  לשנות  בלי  למגרש  ממגרש  דיור  יחידת 

הדיור.

מוסד  של  קרקע  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד  שינוי  ב(  ציבור;  ומוסדות  ולמבנים  א2  למגורים  חינוכי 
 קרקע ממגורים ב' )במצב מאושר( למבנים ומוסדות ציבור לחינוך; 
המותר  השטח  את  לשנות  בלי  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ג( 
לבניה, על ידי העברת זכויות ממגרש למוסד חינוכי קיים )מגרש 
 342 במצב מאושר( למגרש מגורים א2 )תא שטח 1 במצב מוצע(; 
ד( שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט; ה( איחוד וחלוקה של 

מגרשים בהסכמת הבעלים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5645.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עמי יפרח  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה שורקות  
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מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה   לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שרונים  ולבניה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' הצ/מק/206/1-2", 
הצ/3/150/1-2,  הצ/154/1-2א,  הצ/200/1-2,  לתכניות  שינוי 
הצ/ הצ/1/150/1-2,  הצ/150,  הצ/100/1-2א,  הצ/100/1-2, 

.15/SR ,72/150א, הצ/25/1-2, הצ/126, הצ

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר יונה, רח' מוריס 
 ,691/300 מזרח  מערב  קואורדינטה  סוקולוב,  רח'  פינת  פישר, 
691/350, קואורדינטה דרום צפון 193/200, 193/275; גוש 8125, 

חלקות 47, 48; שטח התכנית: 1,764 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי מהמצב הקיים שבו יש ארבע יח"ד 
וארבעה מגרשים ל–3 מגרשים, כאשר שני מגרשים ליח"ד אחת 

בכל אחד, ומגרש אחד ל–2 יח"ד.

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  מס'  בחלוקת  שינוי  ב(  בעלים;  בהסכמת   ,48  ,47 חלקות 
בין המגרשים בתכנית, הגדלת מס' יח"ד במגרש 2340, 2 יח"ד 
במקום יח"ד אחת, תוך ביטול מגרש 2255 שיהיה ליח"ד אחת. 
סטייה  לתקנות   )4(2 תקנה  לפי  התכנית  בתחום  יח"ד  מס'  סך 
בתכנית,  המגרשים  בין  הבניה  שטחי  חלוקת  שינוי  ג(  ניכרת; 
בניה  והוראות  זכויות  קביעת  ד(  השטחים;  סך  הגדלת  בלא 
ותנאים למתן היתרים לבניה ופיתוח; ה( שינוי בקו בניין אחורי, 

מ–5 מ' ל–3 מ' במגרש 2340ב.

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 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המרחבית לתכנון 
נתניה,  פולג,  התעשייה  אזור  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8636012 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון  מרחבי שרונים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
הצ/ הצ/5/7,  הצ/0/1-5,  לתכניות  שינוי   הצ/מק/238/1-5", 

100/1-5א, הצ/200/1-5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל מונד, רח' הדקל 
התכנית:  שטח   ;90  ,17 חלקות   ,8210 גוש   - מצדה  רח'  פינת 

1,986 מ"ר.

הגדלת  בהסכמה,  מחדש  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
לשטחים   6% של  הקלה  ומתן  יח"ד,  ל–5  יח"ד  מ–4  יח"ד  מס' 

עיקריים.

מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
יח"ד  מ–4  יח"ד  מס'  הגדלת  ב(  הקרקע;  בעלי  בהסכמת 
מ–30%  תכסית  הגדלת  ג(  התכנית;  בתחום  יח"ד  ל–5 
למטרות   6% של  הקלה  מתן  ד(  התכנית.  בתחום  ל–35% 
מינימלי  מגרש  גודל  שינוי  ה(  התכנית;  בתחום  עיקריות 
מ"ר; ל–686  מ"ר  מ–700  אחד,  במבנה  יח"ד   2  לבניית 

ו( חלוקת זכויות הבניה למטרות עיקריות בין מגרשי המגורים 
בתחום התכנית, בלא שינוי בסך הכל של המטרים המרובעים 
המותרים לבניה; ז( שינוי קווי בניין בתחום התכנית; ח( שינוי 
 בינוי מנחה בתחום התכנית; ט( הריסת מבנים ותנאים להריסתם; 

י( קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה בתחום התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התש"ס, עמ' 4492.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סמדר אהרון נוחם 	
יושבת ראש הוועדה המרחבית 	

לתכנון ולבניה שרונים  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר בתכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר תיקון טעות סופר "תכנית מס' 
טה/מק/28/287א", אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
ג/287,  לתכניות  שינוי   ,3478 עמ'  התשס"ט,   ,5943 הפרסומים 

טה/מק/28/287, בהתאם לתכניות טה/מק/14/287, תמא38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15077, 
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 
ל–675 מ"ר, התאמת מס'  לבניה מתחת לכניסה הקובעת תוקן 
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.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  טבריה,   ,508 ת"ד  הארץ,  טבור  רח'  טבריה,  ולבניה   לתכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6739555
הצפון, משרד הפנים, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון  
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבניה טבריה  
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מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  כרמיאל  ולבניה 
מק/כר/2/2371",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/2371.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19187, 
חלקות 10, 11, 18-14, 62 בשלמותן.

לשטח  לחקלאות  משטח  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
העלמין;  לבית  בניה  והוראות  תנאים  קביעת  ב(  עלמין;   לבית 

ג( התוויית דרך גישה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדרת השטח, זכויות והגבלות 
הבניה; ב( התוויית דרכי גישה; ג( תנאים למתן היתר בניה.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
עדי אלדר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1125", שינוי לתכניות   )1(
ג/10701, ג/9000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16525,   
חלקה 4.

עיקרי הוראות התכנית: חלוקת קרקע בלא הסכמה.  

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1128", שינוי לתכנית   )2(
ג/2634.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16563,   
חלקה 21.

אדום  קו  לפי  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מקווקו בתשריט, קו הבניין 0 מ' מהכביש מתייחס אך ורק 

לגשר המחבר את המבנה לכביש.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1140", שינוי לתכניות   )3(
ג/10701, ג/5175.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 23.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי תוואי דרך גישה.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבניה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון,  מחוז   ולבניה 

טל' 04-6508508.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
עלי סלאם  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבניה נצרת  

מרחב תכנון מקומי עפולה

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

מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  עפ/מק/6/11188",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/11188.

רובע  שכ'  עפולה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יזרעאל - גוש 16761, חלקה 121 בשלמותה, ח"ח 110, 126.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש; ב( שינוי   
חלוקת שטחי בניה המותרים בתכנית; ג( שינוי בקו בניין; 

ד( קביעת הוראות בניה.

לתכנית  שינוי  עפ/מק/2/12185",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12185, כפיפות לתכנית ג/12185.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, שכ' עפולה,   
רח' בני ישראל - גוש 16660, חלקה 140 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי נקודתי בקו בניין לכיוון   
לכיוון  בניין  קו  קביעת  ב(  ישראל;  בני  רח'  וקצה  השצ"פ 
שד' מנחם בגין; ג( תוספת יח"ד בלא שינוי בסך כל אחוזי 

הבניה; ד( שינוי גובה בניין מ–ע+7 ל–ע+8.

לתכנית  שינוי  עפ/מק/7/13259",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/13259.

ומקומם: עפולה, שכ' עפולה  השטחים הכלולים בתכנית   
עילית, רח' דוד )דדו( אלעזר - גוש 17773, ח"ח 16, 24, 32, 

.66 ,42 ,33

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת מבני ציבור.  

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 עפולה, רח' יהושע 47, עפולה, טל' 04-6520344. העתק 
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ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קרית  הצפון,   מחוז 

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
חביב פרץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה עפולה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/043/2101", שינוי לתכנית ג/2101.

 - המעלה  יסוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
גוש 13994, חלקות 96, 97.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי בקווי 
בניין; ג( תוספת 6% לשטחי שירות בהתאם להחלטת מליאה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6043, התש"ע, עמ' 1415.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שמואל לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

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

לתכניות  שינוי  ג/בכ/14/09/6758"  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/3700, ג/6758.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'ד אלכרום - גוש   
19057, ח"ח 61, 62.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
28.6.2009 ובילקוט הפרסומים 5984, התשס"ט, עמ' 5188.

"תכנית מפורטת מס' ג/בכ15/09/11244", הקטנת קווי בניין,   )2(
שינוי לתכנית ג/11244.

 ,19125 גוש   - נחף  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ח"ח 25.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין ומתן לגיטימציה   
למבנה קיים, תוספות בניה עתידיות יהיו בהתאם לתכנית 

ג/11244.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
11.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 959.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
ובמשרדי   ,04-9027501 טל'  הכרם,  בית  בקעת  ולבניה  לתכנון 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי בן–גיגי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם  
 

מרחב תכנון מקומי גולן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
גו/מק/01/13649",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  גולן  ולבניה 

שינוי לתכנית ג/13649.

גוש   - אלוני הבשן  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
201000, חלקה 12.

מטרת התכנית: הגדלת שטח למבנים ומוסדות ציבור.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבניה גולן, מועצה אזורית גולן, ת"ד 13, קצרין 12900, 
טל' 04-6969711/2. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית הממשלה, 

משרד הפנים, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
אלי מלכה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה גולן  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

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

ולבניה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  תואמת  גע/מק/164",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/10536, משלימה לתכנית ג/6066.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: צומת כח - גוש 13499,   
ח"ח 3.

לפי  תדלוק  תחנת  הקמת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הוראות תכנית מפורטת ג/6066; ב( הסדרת מערכת תנועה 
אזורית  מועצה  מתחם  תדלוק,  לתחנת  המיועד  לאזור 

מבואות החרמון ואזור תעשייה מבח"ר.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/200", שינוי לתכנית ג/16267,   )2(
כפיפות לתכנית ג/13003.

 - הירדן  משמר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
בשלמותו   )75(27 מגרש  בשלמותה;   28 חלקה   ,13466 גוש 

מתכנית ג/16267.
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עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( שינוי   
קווי בניין.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/201", שינוי לתכנית ג/16267,   )3(
כפיפות לתכנית ג/13003.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מבואות חרמון, משמר הירדן - גוש 13466, ח"ח 54; מגרש 

722 בשלמותו מתכנית ג/16276.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי   
קווי בניין לצורך התאמת המגרש לבניית בית מגורים.

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 
טל'  פינה,  ראש   ,90000 ת"ד  העליון,  הגליל  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816372
 ,595 ת"ד  עילית,  נצרת  מחוז הצפון,  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

אהרון ולנסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  התחתון  הגליל  ולבניה  לתכנון 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/
מק/1/1019", פירוט לתכנית ג/1019, כפיפות לתכניות ג/1019, 

ג/11324, תמא18.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תחנת תדלוק צומת 
גולני צפון - גוש 16620, ח"ח 69, 71.

לתחנת  מפורטת  לתכנית  פירוט  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תדלוק קיימת, והשלמת תכנית בינוי.

וקווי  בניה,  וזכויות  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  מטרת 
בניין; ב( קביעת הוראות לפיתוח השטח.

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

טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

מק/10/181", הקטנת קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 102/1, 
שינוי לתכנית ג/בת/181.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור תעשייה קדמת 
גליל - גוש 15243, ח"ח 26.

בתכנית,  הקבועים  בניין  קווי  הקטנת  התכנית:  מטרת 
והגדלת תכסית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה הגליל התחתון, ד"נ גליל תחתון, טל' 04-6628210, 
קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'   ,17511 עילית  נצרת  הממשלה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  יזרעאלים  ולבניה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז/06/3", שינוי 

לתכנית מק/יז/02/3.

 ,17197 גוש   - גניגר  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
ח"ח 16.

לחניה   31 במגרש  בניין  בקווי  שינויים  התכנית:  מטרת 
ופרגולה כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
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  
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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/54/8156", שינוי לתכנית 2/ג/8156.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת ישי - גוש 11182,   
ח"ח 28, 29.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בגודל מגרש מינימלי -   
501 מ"ר במקום 600 מ"ר למבנה דו–משפחתי למגרש 29/2; 
ב( הגדלת תכסית קרקע במגרש 29/2; ג( הגדלת מס' יח"ד 

במגרש )2 במקום 1( במגרש 29/2.

לתכנית  שינוי  7/מע/מק/54/7609",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
7/ג/7609.

שטח   - מאהל  עין  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
בנוי.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקטנת קו בניין דרומי ומערבי   
לפי תשריט; ( שינוי מס' מבנים מותר במגרש; ג( התוויית 

זיקת הנאה למעבר.

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 תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
1/מע/מק/79/2352",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכניות 1/ג/2352, 1/ג/297.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יוקנעם - גוש 11093, 
ח"ח 72; מגרש 7.

מטרת התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד ומס' קומות )2 במקום 
ג( הגדלת כיסוי קרקע; ד( תוספת 6%  3(; ב( שינוי קווי בניין; 

שטח עיקרי לפי סעיף 9א לתקנות סטייה ניכרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.8.2009 ובילקוט הפרסומים 5995, התשס"ט, עמ' 5648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
עילית,  נצרת   ,5 ציפורן  רח'  העמקים,  מבוא  ולבניה   לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6468585 טל' 

וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  רבין,  קרית  הצפון,  מחוז 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
ראפע חג'אג'רה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מרחבי מעלה חרמון

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

ולבניה מעלה חרמון מופקדות תכניות אלה:

שינוי  מק/מח/4/09/6121",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית מיתאר ג/6121, כפר בוקעאתא.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר בוקעאתא.  

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין; מגרש מס' 1603.  

שינוי  מק/מח/9/09/9858",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית מיתאר ג/9858, כפר מגדל שמס.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מגדל שמס.  

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין; מגרש מס' 1328.  

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 המרחבית 
 ,12435 הגולן  רמת  מסעדה,  כפר  חרמון,  מעלה  ולבניה   לתכנון 
טל' 04-6983608 ,04-6981677. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו 
קרית  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הממשלה, משרד הפנים, נצרת עילית 17511, טל' 04-6508508.

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

שעליהן היא מסתמכת.
יהודה וולמן  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבניה מעלה חרמון  

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

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

ולבניה מרום הגליל מופקדות תכניות אלה:

שינוי  מה/מק/3/5746",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית ג/5746.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב כרם בן זמרה   
- גוש 14267, ח"ח 7; מגרשים 202, 203, 204, 205.

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  בלא  שפ"פ,  עם  יחד   205  ,204  ,203  ,202 מגרשים 
המגרשים  גבולות  את  להתאים  כדי  המגרשים,  בגודל 

למצב הקיים בשטח; ב( שינוי קווי בניין.
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שינוי  מה/מק/2/6416",  מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכנית ג/6416.

 - אביבים  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש 14339, ח"ח 5; מגרש 28.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין באזור מגורים,   
שינוי לתכנית מפורטת ג/12439.

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 
 ,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.

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

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

מה/מק/גבמ/2/53", תואמת לתכנית גבמ/53.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ליבנים - גוש 15547, 
ח"ח 1; מגרש 71.

שינוי  ב',  מגורים  באזור  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
בין  ודרוש  מינימלי  מרחק  שינוי  גבמ/53,  מפורטת  לתכנית 

יחידות נופש למגורים, מ–8 מ' ל–3.21 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.5.2009 ובילקוט הפרסומים 5968, התשס"ט, עמ' 4495.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מרום הגליל, מרכז אזורי, ד"נ מרום הגליל, ת"ד 
 ,04-6987734 פקס'   ,04-6919806 טל'   ,13110 צפת  דואר   ,90000
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
קרית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, 
פקס' 04-6554188, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים  פתוחים לקהל.

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבניה, 
שינוי   ,34 במגרש  בניין  קווי  שינוי  לבון,  מש/מק/10/146", 

לתכנית מש/מק/1/146.

 ,18809 גוש   - לבון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 6; גוש 18811, ח"ח 10, 13; מגרש 34 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין למבני עזר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6002, התש"ע, עמ' 65.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9990102 טל'  משגב,  תרדיון,  תעשייה  אזור  משגב,  ולבניה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה משגב  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשדוד

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

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

לתכניות  שינוי  3/מק/2140",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
.32/114/03/3 ,14/114/03/3 ,5/101/02/3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, אזור תעשייה   
בינונית, רח' האורגים, שד' בן גוריון - גוש 2062, חלקה 40 

בשלמותה, ח"ח 53; שטח התכנית: 20.192 דונם.

מטרת התכנית: א( יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר שתי   
תחנות תדלוק מדרגה ב', נוסף לתכליות המותרות במגרש 
קיימת;  תכנית  לפי  המותרות,  הבניה  זכויות   ובמסגרת 

ב( שינוי קווי בניין צדיים, מ–5 מ' ל–4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
22.5.2005 ובילקוט הפרסומים 5417, התשס"ה.

"תכנית מפורטת מס' 3/מק/2183", שינוי לתכנית 3/במ/17,   )2(
כפיפות לתכניות 85/101/02/3, 62/101/02/3, 101/02/3.

סיטי  רובע  אשדוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מגורים, רח' הציונות 75-47 )אי–זוגיים( - גוש 2449, חלקה 8 

בשלמותה, ח"ח 21; גוש 2450, ח"ח 20; מגרש מס' 17.

בלא   ,17 מס'  במגרש  יח"ד   67 תוספת  א(  מטרת התכנית:   
בינוי  בדבר  הוראות  של  שינוי  ב(  בניה;  זכויות  תוספת 

במגרש מס' 17.

במגרש,  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מ–342 יח"ד ל–409 יח"ד; ב( שינוי של הוראות בדבר בינוי 
במגרש מס' 17; ג( תוספת קומות, מ–8 קומות מרביות ל–10 

קומות + קומה טכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.10.2007 ובילקוט הפרסומים 5739, התשס"ח, עמ' 597.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
הקריה,   ,28 ת"ד  אשדוד,  עירית  בית  אשדוד,  ולבניה  לתכנון 
במשרדי  וכן   ,08-8677810 פקס   ,09-8545318 טל'  אשדוד, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, 
ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יחיאל לסרי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשדוד  
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מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשקלון  ולבניה 
שינוי  4/מק/2194",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  מחוז הדרום 

לתכנית 139/101/02/4.

שכ'  אשקלון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח   ,62 חלקה   ,3053 גוש   - נשרים  כנפי  רח'  דקלים,  נווה 
מתכנית  בשלמותו   3-1 מגרש   ;38 ח"ח   ,3054 גוש   ;66  ,64  ,63

.139/101/02/4

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במסגרת איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים מחדש בין מגרש 1, 

2 למגרש 3, בלא שינוי בשטח של כל ייעוד קרקע.

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
תכניות קיימות: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע במסגרת איחוד 
וחלוקה בהסכמת הבעלים מחדש בין מגרשים 1, 2 למגרש 3, 
בניין;  בקווי  שינוי  ב(  קרקע;  ייעוד  כל  של  בשטח  שינוי  בלא 
ועמודים;  גזוזטראות  מרפסות,  לבליטות,  בניין  קו  קביעת   ג( 
ה.14.1  סעיף  שינוי  ה(  בניה;  היתר  למתן  תנאים  קביעת  ד( 
את  לבטל  כדי  הגג,  על  הבניה  שטח  את  מ"ר  ל–35  המגביל 
לפי  המותר,  הכולל  השטחים  למסגרת  כפוף  זה  שטח  הגבלת 

התכנית הקיימת 139/101/02/4.

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 
7, מרכז נפתי,  ולבניה אשקלון, רח' הגבורה  המקומית לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6792366 טל'  אשקלון, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, 

רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263784.

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

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשקלון  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 4/מק/2208", שינוי 

לתכנית 147/03/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' אפרידר, 
רח' יוהנסבורג 49 - גוש 1959, חלקה 183, ח"ח 149, 174, 178.

עיקרי הוראות התכנית: במגרש מסחרי: הסדרת מצב קיים, 
על ידי שינוי קווי בניין.

לתכנית/ המופקת  התכנית  בין  תכנוניים  הבדלים  עיקרי 
תכניות קיימות: התכנית המופקדת משנה את קו בניין צפוני 

עד 0 מ' במקום 4 מ', וקו בניין מערבי 2.66 מ' במקום 4 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 
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 
7, מרכז נפתי,  ולבניה אשקלון, רח' הגבורה  המקומית לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6792366 טל'  אשקלון, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, 

רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263784.

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

שעליהן היא מסתמכת.

בני וקנין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה אשקלון  

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
4/מק/2191",  מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

שינוי לתכניות 147/03/4, 16/147/03/4, 84/147/03/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשקלון, שכ' אפרידר, 
בית העם - גוש 1932, חלקה 51, ח"ח 46, 69 )ח"ח 1, 2 שנרשמו 
בהפקדה(; גוש 1960, חלקה 160; מגרשים 202, 301, 403, 405, 414, 
בשלמותו   XXII מגרש   ;84/147/03/4 מתכנית  בשלמותם   502

מתכנית 16/147/03/4.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש על ידי 
יצירת  ב(  בניה;  וזכויות  מגבלות  ייעודיים,  מגרשים  קביעת 
מעורב  ציבור  מבני  מסחר,  בעבור  למגרשים  תכנונית  מסגרת 

משרדים, וכן שצ"פ וחניה ציבורית.

עיקרי הבדלים תכנוניים בין התכנית המופקדת לתכנית/
שינוי  בלא  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  א(  קיימות:  תכניות 
ייעוד קרקע; ב( שינוי בקו בניין הקבוע  בשטח הכולל של כל 
ג( שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, בלי לשנות  בתכנית; 
ובתנאי  בתכנית  לבניה  המותר  הכולל  השטח  כל  סך  את 
שהשטח הכולל המותר לבניה, בכל ייעוד קרקע, לא יגדל ביותר 
המותרים-כהקלה;  הבניה  לשטחי   6% בתוספת  ד(   מ–50%; 

ה( תוספת שטחי שירות לפי תקנות חישוב שטחים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.11.2008 ובילקוט הפרסומים 5880, התשס"ט, עמ' 1087.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

שלמה כהן  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
                                       המקומית לתכנון ולבניה אשקלון
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מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית 
ואחוזי  בניין  קווי  שינוי  הרך,  לגיל  מרכז  25/מק/1056",  מס' 
תכסית, שינוי לתכנית 25/מק/1050, תיקון לתכנית 25/תח/138, 

כפיפות לתכנית 101/02/25.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, רח' הרצל - 
גוש 39512, חלקה 15 בשלמותה; מגרש 3AA בשלמותו מתכנית 
25/תח/139; מגרש 3AA בשלמותו מתכנית 25/מק/1050; מגרש 

בצ3 בשלמותו מתכנית 101/02/25.

מ'  מ–3  צדי  בניין  בקו  שינויים  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במגרש  ל–55%  מ–40%  תכסית  שטח  אחוזי  והגדלת  מ',  ל–0 

המיועד לבניית מרכז לגיל הרך ברח' הרצל.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.12.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 891.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבניה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, משרד 
הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאיר כהן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה דימונה  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

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

מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 22/מק/2047", שינוי לתכנית 22/במ/1/46.  )1(

קרית  שכ'  נתיבות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מנחם, רח' האשל 280 - גוש 100279, ח"ח 1.

שינוי  ב(  בניין;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
והוספת  רעפים,  לגגות  החיוב  בדבר  עיצובית  הנחיה 

האפשרות לבנות גג שטוח.

"תכנית מס' 22/מק/2061", שינוי לתכנית 22/במ/5/2.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' נווה נוי,   
רח' הגפן 66 - גוש 39612, חלקה 91.

עיקרי הוראות התכנית: א( העברת זכויות בניה מקומה א'   
לקומת קרקע )בלא הגדלת השטח הכולל המותר לבניה(; 

ב( שינוי קו בניין אחורי ל–3 מ' במקום 4 מ'.

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

ולבניה  הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
נתיבות, כיכר צרפת 1, טל' 08-9938757/22.

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

שעליהן היא מסתמכת.

יחיאל זהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

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

18/מק/2056", שינוי לתכניות 26/102/02/18, 48/102/02/18.

שכ'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
27; גוש 2411,  8 - גוש 310, ח"ח  ניסים  ויצמן, רח' הרב יצחק 

ח"ח 47.

הבעלים;  בהסכמת  מגרשים  איחוד  א(  התכנית:   מטרת 
ב( שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.8.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 892.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
מלאכי,  קרית   ,8 ז'בוטינסקי  רח'  מלאכי,  קרית  ולבניה  לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,08-8608700 טל' 
מחוז הדרום ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263785, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מוטי מלכה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי שדרות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שדרות  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 21/מק/2040", שינוי 

לתכניות 21/מק/2011, 26/102/03/21, 40/102/03/21.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדרות - גוש 1899, 
חלקה 28 בשלמותה.

שינוי  בלי  מגרשים,  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
בשטח הכללי של כל ייעוד.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
 התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
שדרות,  עיריית  ההנדסה,  אגף  ספרא,  כיכר  שדרות,  ולבניה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6620292 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה החדשה, 

רח' התקוה 4, באר שבע.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.
משה שאובי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שדרות  

מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  מיתאר  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 15/מק/2034", שינוי 

לתכנית 11/101/02/15.

כלניות,  שכ'  מיתר,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' ארז 37 - גוש 100641, חלקה 75; מגרש 671.

העברת  צדי,  בניין  קו  לשנות  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תכסית  הגדלת  קרקע,  לקומת  ממרתף  שירות  שטחי  זכויות 
מרבית, סגירת חצר בגג באזור שירות, בלא שינוי בסך של כל 

השטח המותר לבניה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
 .08-6684010 טל'   ,85025 מיתר   ,1 ת"ד  מיתר,  ולבניה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, 

טל' 08-6263821.

אבנר בן גרא 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה מיתר  

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/2548",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  שמעונים  ולבניה 

שינוי לתכנית 1/240/03/7.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורה, שכ' 1 - גוש 
100012/5, חלקה 1 )חלק(; מגרש 45.

מ'  מ–3  שמאלי,  צדי  בניין:  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
ל–2.5 מ', קו בניין אחורי, מ–10 מ' ל–5 מ' כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 שמעונים, רח' קק"ל 139, בית ידיעות 
את  ימציא  המתנגד   .08-6230966 טל'  שבע,  באר  אחרונות, 

ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו  העתק 
שבע,  באר  אחרונות,  ידיעות  בית   ,139 קק"ל  רח'   שמעונים, 

טל' 08-6230966.

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

שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה שמעונים  

מרחב תכנון מקומי תמר

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

ולבניה תמר מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 10/מק/1034", שינוי לתכנית 22/100/02/10.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית תמר,   
מושב נאות הכיכר, קואורדינטה X: 236.190, קואורדינטה 

Y: 538.080; גוש 39691, חלקה 4 )חלק(; מגרש 71.

מ'  מ–4  אחורי  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ל–0.82 מ' עד 0.35 מ' בהתאם לתשריט.

היתרים והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים   
או הרשאות.

מיתאר  לתכנית  שינוי  10/מק/1039",  מס'  "תכנית   )2(
תמא8,  תמא35,  לתכניות  כפיפות   ,35/100/02/10 חלקית 

תממ/14/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית תמר,   
 ,516.650-215.700  :X קואורדינטה  רותם,  תעשייה  אזור 
 2 חלקה   ,100113 גוש   ;552.300-551.600  :Y קואורדינטה 

)חלק(; מגרש 15.

הכלול   15 מגרש  של  חלוקה  התכנית:  הוראות  עיקרי   
שינוי  בלא   ,35/100/02/10 מס'  חלקית  מיתאר  בתכנית 

הכולל של כל ייעוד הקרקע לתעשייה.

היתרים והרשאות: תכנית המהווה שינוי לתכנית שממנה   
ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

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 כנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה תמר, נווה זוהר, ד"נ ים המלח 86910, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6688841 טל' 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, קרית הממשלה, משרד 

הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, פקס' 08-6263781.

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

שעליהן היא מסתמכת.
דב ליטבינוף 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה תמר  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעיםו אין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

קונטרו איי אל בע"מ

)ח"פ 51-410889-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  6.4.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חגית כהן-אליקים, ת"ז 

033469594, מרח' עוזי נרקיס 5, באר שבע, 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.

חגית כהן-אליקים, רו"ח, מפרקת

איי אי אי אסושיאטד אינדסטריז בע"מ

)ח"פ 51-301524-8(

)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 
7.3.2010, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי מזורסקי, ת"ז 

055462394, מרח' הנרקיס 26, זכרון יעקב, 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.

חגי מזורסקי, מפרק

אד וורלד סנטר בע"מ

)ח"פ 51-411728-2(

)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 14.4.2010, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד רנה חדד, מרח' בן  לפרק את החברה מרצון 

גוריון 33, הרצליה, 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.

רנה חדד, עו"ד, מפרק

חב' פיארה בע"מ

)ח"פ 51-390652-9(

)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 11.4.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  קוזין,  אנטון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 85 )משרד 38(, אשדוד, 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.

אנטון קוזין, עו"ד, מפרק

עבד אלראוף אבו עצב למסחר בע"מ

)ח"פ 51-239445-3(

)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 19.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהים חסן, מרח' 

אלזהרה 3, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהים חסן, עו"ד, רו"ח, מפרק

א.ע שיק בוטיק למסחר כללי בע"מ

)ח"פ 51-270758-9(

)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 19.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהים חסן, מרח' 

אלזהרה 3, ירושלים, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהים חסן, עו"ד, רו"ח, מפרק

מ. שיק אינטרנשיונל בע"מ

)ח"פ 51-350443-1(

)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 19.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהים חסן, מרח' 

אלזהרה 3, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אברהים חסן, עו"ד, רו"ח, מפרק

א.ל. אסף צהוב בע"מ

)ח"פ 51-263987-3(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  שורק,  אמנון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
056484322, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 17, 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.

אמנון שורק, עו"ד, מפרק

בן יהודה 121-119 בע"מ

)ח"פ 51-380714-9(

)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 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד מדנס, מרח' השלושה 

2, 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.

אוהד מדנס, מפרק

גי.אס.אמ.ג' ניהול ושירותים בע"מ

)ח"פ 51-360983-4(

)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 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמשון אורנשטיין, מרח' 

פינקל שמעון 3א', 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.

שמשון אורנשטיין, מפרק

גדעון גורן סוכנות לביטוח )2002( בע"מ

)ח"פ 51-335267-4(

)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 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון גורן, מרח' מונטיפיורי 

41, 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.

גדעון גורן, מפרק

דה טופ אלקטריק בע"מ

)ח"פ 51-296371-1(

)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 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועה כהן, מרח' סמולנסקין 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נועה כהן, מפרקת

אמיר לב בע"מ

)ח"פ 51-079805-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים לב, מרח' השונית 65, 

בית חרות, 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.

חיים לב, מפרק

ביוגרפי יזמות עסקית בע"מ

)ח"פ 51-389508-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.4.2010 התקבלה החלטה 
מרח'  מדנס,  ישעיהו  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלושה 2, 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.

ישעיהו מדנס, מפרק

גומן התקנים מבוזרים בע"מ

)ח"פ 51-175420-2(

)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 12.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק כהן, מרח' העצמאות 

2, 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.

ברק כהן, מפרק

קליולנד ישראל חברה להשקעות בע"מ

)ח"פ 51-050608-2(

)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 9.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון, ולמנות את 

עו"ד דניאל מקליס, מרח' יבנה 15, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 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 מקליס, עו"ד, מפרק

טנוקסיד נדל"ן )2002( בע"מ

)ח"פ 51-321395-9(

)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 14.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בר, מרח' דיזנגוף 50, 

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.

יעקב בר, מפרק

פיירצ'ייס )ישראל( בע"מ

)ח"פ 51-288307-5(

)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 11.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת מיזל, ממשרד 
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', מרכז עזיראלי 1, 

בניין עגול, תל אביב 67021, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עינת מיזל, עו"ד, מפרקת

מירן פלסט בע"מ

)ח"פ 51-426675-8(

)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 14.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי וולצ'יק, מקיבוץ נען, 

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.

עמי וולצ'יק, מפרק

הייבל קוסמטיקה בע"מ

)ח"פ 51-037750-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.3.2010, התקבלה החלטה 
ליבנה-זמר,  דנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' ויצמן 2, 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.

דנה ליבנה-זמר, עו"ד, מפרקת

שינוע פלוס בע"מ

)ח"פ 51-377912-4(

)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 19.4.2010, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל ברקו, ת"ז 

059056010, מרח' דולב 489, בית אריה, 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 ברקו, מפרק

חב' צוות מרתון בע"מ

)ח"פ 51-368017-3(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי ברנקנופף, מרח' סמטת 

החומה 2/5, רעננה 43331, 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.

גרי ברנקנופף, מפרק

טי.די.אס - פתרונות הדרכה ותיעוד בע"מ

)ח"פ 51-175290-9(

)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 24.3.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  פרדס,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החילזון 12, 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.

משה פרדס, עו"ד, מפרק

ל.מ. ליפסקי בע"מ

)ח"פ 52-003478-6(

)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 28.1.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר פליסטרנט, ת"ז 

059830471, מרח' ספיר 2, הרצליה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר פליסטרנט, עו"ד, מפרק

מכון שיפמן בע"מ

)ח"פ 51-316663-7(

)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 7.2.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לב אברמוב, מרח' השרון 5, 

אשקלון, 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.

לב אברמוב, מפרק

ה.ק. אבנון אינטרנשיונל בע"מ

)ח"פ 51-110078-6(

)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 11.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי בלומנפלד, מרח' 

דרך אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רמי בלומנפלד, עו"ד, מפרק

ספייק תוכנות בע"מ

)ח"פ 51-356341-1(

)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 16.12.2008, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנטון סלביוב, מרח' יהושע 
טהון 15, נתניה, 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.

אנטון סלביוב, מפרק

מוניות אביבי השרון בע"מ

)ח"פ 51-359501-7(

)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 21.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז שופס, מרח' שד' 

הר ציון 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.

ארז שופס, עו"ד, מפרק

אירודן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

)ח"פ 51-221014-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבישי בן–יוסף, ת"ז 

030583272, מרח' מיקוניס 3, 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.

אבישי בן–יוסף, רו"ח, מפרק

סיטקו בע"מ

)ח"פ 51-049815-7(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבני חנוך, ת"ז 1429760, 

ממעלה הרימון 57, מושב ינוב 42825, 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.

אבני חנוך, מפרק

ד.כ. גן טרופי אילת בע"מ
)ח"פ 51-271242-3(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
 ,24364697 דוד כהן, ת"ז  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

מרח' הצדפים 65, אילת, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד כהן, מפרק

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, מ"ר 37295, 

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

נכסים עירוניים בע"מ
)ח"פ 51-029834-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.4.2010, התקבלה החלטה 
משד'  לשם,  דפנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רוטשילד 31, תל אביב, ואת עו"ד דן לשם, מרח' בר אילן 13, תל 

אביב, למפרקי החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, לכתובת: ת"ד 668, תל אביב 61006, בצירוף הוכחותיו, 

בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

דפנה לשם, עו"ד          דן לשם, עו"ד

מפרקים

אליס פוטוניקס בע"מ

)ח"פ 51-312653-2(

)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 18.4.2010, לאחר הצהרה על 
כושר פירעון התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,99825 האלה  עמק   ,26 ישעיהו  מגבעת  כפיר,  יואב  רו"ח  את 

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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק

אייכה בע"מ

)ח"פ 51-299168-8(

)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 
הצהרה  לאחר   ,18.4.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  פירעון,  כושר  על 
26, עמק האלה  ישעיהו  יואב כפיר, מגבעת  רו"ח  ולמנות את 

99825, 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.

יואב כפיר, רו"ח, מפרק
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מעון פאר הר ציון בע"מ
)ח"פ 51-052057-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  שוב,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ויצמן 2, 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 שוב, עו"ד, מפרק

ד.ג. טרגט נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-209105-9(

)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 9.4.2010, התקבלה החלטה 
מ"ר  דרנגר,  אמיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
44759, ממשרד עו"ד גולדמן, ארליך, גבר, אדלשטיין ושות', דרך 

אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן 52506, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען המפרק באמצעות פקס' 03-6139996, עם העתק בדואר 

רשום לפי הכתובת הנ"ל.

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

אמיר דרנגר, עו"ד, מפרק

ניר גת בע"מ
)ח"פ 51-324623-1(

)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 22.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק גת, ת"ז 009250614, 

מרח' האיה 41, 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.

יצחק גת, מפרק

ע.מ. לביא ויצמן דלתות בטחון בע"מ

)ח"פ 51-164000-5(

)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 13.4.2010, התקבלה החלטה 
משד'  לביא,  ערן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 134, 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.

ערן לביא, עו"ד, מפרק

מוסך שלמה ואלון כהן בע"מ

)ח"פ 51-136670-0(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסנדר לבון, מרח' 

הרצל 71/11, ראשון לציון, 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.

אלכסנדר לבון, עו"ד, מפרק

אי.טי.אס.אן בינלאומי בע"מ

)ח"פ 51-416852-5(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
בן שמעון,  אליאב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קפלן 2, 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.

אליאב בן שמעון, עו"ד, מפרק
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אודיו סקינס בע"מ

)ח"פ 51-292426-7(

)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 16.3.2010, התקבלה החלטה 
בלושטיין,  גדיאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ממרכז עזריאלי 1, תל אביב 67021, 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.

גדיאל בלושטיין, עו"ד, מפרק

א. עיתוי שירותי ניהול בע"מ

)ח"פ 51-333280-9(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב בר–צבי, מרח' 

ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520, טל' 03-6121114, 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 בר–צבי, עו"ד, מפרק

יהלומי הררי ובניו בע"מ

)ח"פ 51-133765-1(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק הררי, ת"ז 009566589, 

מרח' שרת 46, נתניה, 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.

יצחק הררי, מפרק

חברת אלגה הנדסה בע"מ

)ח"פ 51-356576-2(

)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 18.4.2010, התקבלה החלטה 
ת"ז  שני,  שמואל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

053651469, ת"ד 5814, חיפה 31057, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל שני, עו"ד, מפרק

ניסימה-סרטים 1990 בע"מ

)ח"פ 51-148166-5(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים לוי, ת"ז 09726076,  

מרח' בני בנימין 22, הרצליה 46362, 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.

ניסים לוי, מפרק

סינפלוס בע"מ

)ח"פ 51-313565-7(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים לוי, ת"ז 09726076, 

מרח' בני בנימין 22, הרצליה 46362, 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.

ניסים לוי, מפרק
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ניסימה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-097470-2(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים לוי, ת"ז 09726076, 

מרח' בני בנימין 22, הרצליה 46362, 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.

ניסים לוי, מפרק

סינימה אפריקה בע"מ
)ח"פ 51-211325-9(

)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 21.4.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים לוי, ת"ז 09726076, 

מרח' בני בנימין 22, הרצליה 46362, 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.

ניסים לוי, מפרק

קיי.ג'י.אמ. שיווק וסחר מקוון בע"מ
)ח"פ 51-383401-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,18.4.2010 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל קורן, למפרק החברה.

דניאל קורן, מפרק

יורלי בע"מ
)ח"פ 51-324193-5(

)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 

שכל  לאחר   ,16.2.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

עו"ד חיים שפרן, מרח' בלוך 41, תל אביב, למפרק החברה.

חיים שפרן, עו"ד, מפרק

שרודנט )1994( בע"מ

)ח"פ 51-199946-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.4.2010, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אינה זילברשטיין, ת"ז 16667149, מרח' קיצנית 38, מגדל העמק, 

למפרקת החברה.

אינה זילברשטיין, מפרקת

מוסך נתי גלית 2003 בע"מ

)ח"פ 51-337689-7(

)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 
שכל  לאחר   ,28.3.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ציון אמיתי, ת"ז 065010803, מרח' הגולן 11, תל אביב, למפרק 

החברה.

ציון אמיתי, מפרק

היי-פרי בע"מ

)ח"פ 51-380444-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,14.4.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אורי מר חיים, ת"ז 000154443, מקיבוץ כפר גלעדי 12210, 

למפרק החברה.

אורי מר חיים, מפרק
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יוסקה אשכנזי הסעות וטיולים בע"מ

)ח"פ 51-106144-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.4.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אשכנזי, ת"ז 5503412, מרח' זכריה 10, בני ברק, למפרק החברה.

יוסף אשכנזי, מפרק

בית אלאמאן - חברה לייזמות והשקעות בע"מ

)ח"פ 51-285347-4(

)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 12.4.2010, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
כמיל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עזאם, ת"ז 56317365, משכונת אלעין, שפרעם, למפרק החברה.

ד"ר כמיל עזאם, מפרק

מינימרקט נאות יצחק בע"מ

)ח"פ 51-290837-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לאחר   ,18.4.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עבדאללה זבידה, ת"ז 059550301, מרח' האשכולית 6, לוד, 

למפרק החברה.

עבדאללה זבידה, מפרק

אלפא-קאד הנדסה ממוחשבת בע"מ

)ח"פ 51-209812-0(

)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 
לאחר   ,18.4.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21  שכל החברים 
ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את רים יונס, ת"ז 59000083, מרח' האלונים 15/5, נצרת עילית, 
למפרקת החברה.

רים יונס, מפרקת

מ.ל. מרכז הרכב חדרה בע"מ

)ח"פ 51-190425-2(

)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 
שכל  לאחר   ,19.4.2010 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
איו יס לוי, ת"ז 2427251, מרח' לילינבלום 30, חדרה, למפרקת 

החברה.

איריס לוי, מפרקת

משהב משכנות פאר בע"מ 
)ח"פ 51-091046-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.6.2010 בשעה 17.00, ברח' לילנבלום 27, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מוטי רז, עו"ד, מפרק

עמישב חברה להשקעות בע"מ 
)ח"פ 51-094813-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 23.6.2010 בשעה 17.00, ברח' לילנבלום 27, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               מוטי רז, עו"ד, מפרק

__________

תיקון טעות דפוס

בסעיף 8 לתיקון תקנון הכנסת שפורסם בילקוט הפרסומים 
6079, התש"ע, עמ' 2676, אחרי סעיף 26 המובא בו, מספר הסעיף 

שכותרתו "צורת הדיון" צריך להיות "27" ולא כפי שפורסם.
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