
                             

ילקוט הפרסומים

 הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש ועדות רפואיות
2616 לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(.................................  

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים )ועדה 
2616   ............................................................... רפואית עליונה( 

 הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש וחברים
2616 בוועדה רפואית עליונה לפי החוק האמור.............  

 הודעה בדבר ביטול מינוי חבר בוועדה רפואית לפי
2616 החוק האמור.......................................................................  

2616 שינוי מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים.  

 מינוי ממלאת מקום לנציגת השר להגנת הסביבה
2616 במועצה הארצית  לתכנון ולבנייה............................  

2616 מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע..........................  

2617   ................. הסמכה בסמכויות ממונה לפי חוק אוויר נקי

2617 מינוי אב בית דין לפי חוק הדיינים.....................................  

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי מועצות 
2617 אזוריות.................................................................................  

 הודעה על סכום מעודכן לפי חוק המכינות
2618 הקדם–צבאיות...................................................................  

2618   .................... הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון

 

2618   ............................... הודעות על אישור שיכונים ציבוריים
 הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

2619   ............. בהיצף לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה
 הודעות על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות

2619 לרישום זכות מטפחים....................................................  
 הודעות בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור לפי

2620 חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים..............  
 הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית של חברים 

2621   ......................................................... מלשכת עורכי הדין
2622   ....... הודעות בדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין

 הודעות בדבר תיקון עונש וקיצור עונש השעיית
2622 חברים מלשכת עורכי הדין...........................................  
2622 הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות 

 הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה )אילת,
2622 נס ציונה( .......................................................................................  
2623 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................  
2649 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................  
2655 הודעות לפי חוק האגודות השיתופיות.............................  
2656 הודעות מאת הציבור................................................................  

תיקון טעות

    עמוד             עמוד

5 בפברואר 2013 6543 כ"ה בשבט התשע"ג

רשומות



ילקוט הפרסומים 6543, כ"ה בשבט התשע"ג, 5.2.2013 2616

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש ועדות רפואיות
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
של  מינוים  את  הארכתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
יושבי ראש ועדות רפואיות ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות 

האמורות, לפי הרשימה שלהלן:
ד"ר שמואל גרוס, ת"ז 0097209

פרופ' משה חשמונאי, ת"ז 030684377
פרופ' מנחם נהיר, ת"ז 006642318

פרופ' דוד עזרא, ת"ז 005745278
ד"ר חגי קדם, ת"ז 051630283

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.
כ"ז בחשוון התשע"ג )12 בנובמבר 2012(

)חמ 3-183(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

  
הודעה בדבר מינוי חבר נוסף

לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
פרופ'  את  מיניתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
הרופאים2  ברשימת  נוסף  לחבר   ,68927334 ת"ז  סודרי,  מיכאל 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.
כ"ז בחשוון התשע"ג )12 בנובמבר 2012(

)חמ 3-183(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הודעה בדבר הארכת מינוי יושבי ראש וחברים 
בוועדה רפואית עליונה

לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, הארכתי את מינוים 
האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2,  ברשימת  הרופאים  של 

לפי הרשימה שלהלן:
יושבי ראש:

פרופ' שמואל אידלמן, ת"ז 012481495
פרופ' יחזקאל סמרה, ת"ז 073902017

פרופ' משה רווח, ת"ז 00251166
חברים:

פרופ' יחזקאל סמרה, ת"ז 073902017

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.
כ"ז בחשוון התשע"ג )12 בנובמבר 2012(

)חמ 3-183(
אהוד ברק  

שר הביטחון  __________
1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2270.

הודעה בדבר ביטול מינוי חבר בוועדה רפואית
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
)ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-11964, ביטלתי את מינויו של 

ד"ר שמעון ליברטי, ת"ז 041554049, לעניין התקנות האמורות.

כ"ז בחשוון התשע"ג )12 בנובמבר 2012(
)חמ 3-183(

אהוד ברק  
שר הביטחון  __________

1  ק"ת התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני משנה את מינויה של אילנה בלינדר סמדג'ה, 
המקומית  "מועצה  יבוא  "רמלה"  שבמקום  כך   ,22676 רישוי  מס' 

עמנואל".

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
)חמ 3-1769(

        משה כחלון
___________      שר הרווחה והשירותים החברתיים 

1  ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.

2  י"פ התש"ן, עמ' 1613.

מינוי ממלאת מקום לנציגת השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  2)ב()2(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
גלדמן,  אילה  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
ת"ז 060411204, לממלאת מקום של נציגת השר להגנת הסביבה 
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, כל עוד היא משמשת בתפקידה 

במשרד להגנת הסביבה. 

י"ב בחשוון התשע"ג )28 באוקטובר 2012(
)חמ 3-7-ה1(

           גלעד ארדן
___________        השר להגנת הסביבה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

מינוי חבר במועצת רשות נחל באר שבע
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות )רשות נחל באר שבע(, 

התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק רשויות נחלים ומעיינות, 
ומעיינות  נחלים  רשויות  לצו  6)א()1(  וסעיף  התשכ"ה-11965, 
)רשות נחל באר שבע(, התשע"א-22011, אני ממנה את יואב מורג, 
ת"ז 054337522, לנציג שר החלקאות ופיתוח הכפר, במועצת רשות 

נחל באר שבע.

י"ב בטבת התשע"ג )25 בדצמבר 2012(
)חמ 3-2016(

             גלעד ארדן
___________         השר להגנת הסביבה 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 150.

2  ק"ת התשע"א, עמ' 680.
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הסמכה בסמכויות ממונה
לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-12008 
אוויר  איכות  אגף  ראש  בהמלצת  מסמיך,  אני  החוק(,   - )להלן 
ת"ז  רבי,  רעות  את  המשרד(,   - )להלן  הסביבה  להגנת  במשרד 
034493692, בסמכויות ממונה לעניין הסעיפים האלה בחוק: 7)ד(, 
8)ג()2( למעט לעניין סמכות הפרסום שברישה, 15, 16, 18)ג(, 20, 21, 

22, 23, 25)ד(, 26, 27)א(, 41)א(, 43)א(, 95)ב()3(.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד.

כ"ח בכסלו התשע"ג )12 בדצמבר 2012(
)חמ 3-4168(

         גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה       ___________

1  ס"ח התשס"ח, עמ' 752.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, 
אני ממנה את הרב חיים שלמה שאנן, דיין בית הדין הרבני האזורי 
אביב,  בתל  האזורי  הרבני  הדין  בבית  דין  בית  לאב  אביב,  בתל 

לתקופה של ארבע שנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 3-403-ה4(

                   שלמה משה עמאר
        ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________           נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, 
אני ממנה את הרב יצחק אלמליח, דיין בית הדין הרבני האזורי 
אביב,  בתל  האזורי  הרבני  הדין  בבית  דין  בית  לאב  אביב,  בתל 

לתקופה של ארבע שנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 3-403-ה4(

                   שלמה משה עמאר
        ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________           נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, 
אני ממנה את הרב שמעון מלכה, דיין בית הדין הרבני האזורי בתל 
אביב, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי בתל אביב, לתקופה 

של ארבע שנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 3-403-ה4(

                   שלמה משה עמאר
        ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________           נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, 
האזורי  הרבני  הדין  בית  דיין  עמוס,  מיכאל  הרב  את  ממנה  אני 
בנתניה, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי בנתניה, לתקופה 

של ארבע שנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 3-403-ה4(

                   שלמה משה עמאר
        ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________           נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

מינוי אב בית דין
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11955, 
אני ממנה את הרב משה אוחנונה, דיין בית הדין הרבני האזורי 
בפתח תקוה, לאב בית דין בבית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה, 

לתקופה של ארבע שנים.

כ"ו בשבט התשע"ב )19 בפברואר 2012(
)חמ 3-403-ה4(

                   שלמה משה עמאר
        ראשון לציון הרב הראשי לישראל

___________           נשיא בית הדין הרבני הגדול
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 329.

הודעה בדבר מועד תחילת כהונתם של ראשי 
מועצות אזוריות

לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958

המקומיות  המועצות  לצו   219 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-11958, שנאצלה לי2, אני מודיע בזה 
על מועדי תחילת כהונתם של ראשי המועצות האזוריות, כלהלן:

המועצה
האזורית

ראש
המועצה הנבחר

מועד תחילת
הכהונה

18.12.2012יאסר עומראל בטוף

12.12.2012חיים יליןאשכול

18.12.2012דורון שידלובברנר

12.12.2012יוסף קנדלשטייןגדרות

18.12.2012אליהו מלכהגולן

16.12.2012גיורא זלץהגליל העליון

17.12.2012מוטי דותןהגליל התחתון

16.12.2012אייל בלוםהערבה התיכונה

12.12.2012דב ישורוןזבולון

18.12.2012יאיר שמואל פרג'וןחוף אשקלון

17.12.2012אליהו ברכהחוף השרון

___________
1  ק"ת התשי"ח, עמ' 1256.

2  י"פ התש"ל, עמ' 2018.
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המועצה
האזורית

ראש
המועצה הנבחר

מועד תחילת
הכהונה

13.12.2012מטי צרפתי הרכבייואב

18.12.2012עמיר ריטובלב השרון

17.12.2012בנימין בן מובחרמבואות החרמון

18.12.2012יהודה שביטמטה אשר

13.12.2012אילן שדהמנשה

18.12.2012שמעון גואטהמעלה יוסף

16.12.2012שי משה חג'ג'מרחבים

13.12.2012רון שנימשגב

12.12.2012יוסי יוסף ורדיעמק הירדן

12.12.2012שמואל משה ריפמןרמת נגב

14.12.2012תמיר עידאןשדות נגב

16.12.2012אלון נתן שוסטרשער הנגב

12.12.2012אשר אברג'לשפיר

ו' בטבת התשע"ג )19 בדצמבר 2012(
)חמ 3-136-ה1(

        עמרם קלעג'י
          המנהל הכללי של משרד הפנים 

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

הקדם– המכינות  לתקנות  21)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
צבאיות )הכרה במכינה קדם–צבאית(, התש"ע-12009, אני מודיעה 
הקדם–צבאיות,  המכינות  לחוק  3)א(  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי 
)1 בספטמבר  י"ד האלול התשע"ב  ביום  עודכן  התשס"ח-22008, 
חניך  בעלות  המדינה  אוצר  השתתפות  של  והתעריף   ,)2012

במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,080 שקלים חדשים לשנה.

י"ח בכסלו התשע"ג )2 בדצמבר 2012(
)חמ 3-3904(

      דלית שטאובר
___________     המנהלת הכללית של משרד החינוך

1  ק"ת התש"ע, עמ' 156.

2  ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"א, עמ' 6732.

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 31)א( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977, 
הנוטריונים,  חוק  לפי  הרישיונות  ועדת  כי  הודעה,  בזה  ניתנת 
 5( התשע"ג  בכסלו  כ"א  מיום  בישיבתה  דנה  התשל"ו-21976, 
בדצמבר 2012(, בבקשת עורך הדין שלהלן ומצאה, כי התמלאו 
במבקש, לכאורה, תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק האמור, 

בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.
___________

1   ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.

2   ס"ח התשל"ו, עמ' 196.

מתנאי  תנאי  מקיים  אינו  האמור  שהמבקש  הטוען  אדם  כל 
לוועדת  להגיש  בחוק, רשאי  כנוטריון כמפורט  לכהונה  הכשירות 
הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו, התנגדות 

מנומקת בכתב, בשני עותקים לפי מען הוועדה: 

התשל"ו-1976,  הנוטריונים,  חוק  לפי  רישיונות  ועדת 
משרד המשפטים, רח' כנפי נשרים 15, בניין התאומים, קומה 2, 

גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 91343.

מועד הגשת הבקשהמען משרד       השם

9 באוקטובר 2012פוריידיסאל טואפשה ג'אד

כ"ד בשבט התשע"ג )4 בפברואר 2013(
)חמ 3-303-ה1( 

                                  גיא רוטקופף
                                  המנהל הכללי של משרד המשפטים

                           יושב ראש ועדת הרישיונות

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
)הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, ובהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק רישום 
שיכוניים ציבוריים )הוראת שעה( )תיקון מס' 6(, התש"ע-22010, אני 
מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה 
יום כ"ט בטבת  לפני  ובנייתם החלה  ידי המדינה  או שנרכשו על 
בינואר 1995( או שנכללו בתכנית שאושרה לפי חוק   1( התשנ"ה 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965, עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 
בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים ממועד אישור התכנית 
כחול  בצבע  המתוחמים  להלן,  המפורטים  המקרקעין  על  כאמור 

בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

חלקותגוש     המקום

2, 58363רמלה

6663276הרצליה

הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012(
)חמ 3-74(

        סימונה טסטה
          מנהלת אגף הפרוגרמות בפועל

___________                משרד הבינוי והשיכון
1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.

2  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-11964, ובהתאם לסעיף 6)א()2(
 ,)6 מס'  )תיקון  שעה(  )הוראת  ציבוריים  שיכוניים  רישום  לחוק 

___________
1  ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414; י"פ התשנ"ה, עמ' 1646.
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התש"ע-22010, אני מאשר כי בניינים שהוקמו בידי המדינה או 
מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה 
לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו בתכנית 
שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-31965, עד יום י"ב 
בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה בתוך שנתיים 
להלן,  המפורטים  המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד 

המתוחמים בצבע כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים:

חלקותגוש     המקום

72-70, 95-90, 5993לוד-נווה שלום
130-118 ,112

5994 ,114-33 ,25-11
137-130

4013924-1אילת-מערב 7

4014063-1

4014127-1

2061130/4אשדוד - רובע א

הבינוי  במשרד  הפרוגרמות  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

כ"ו בכסלו התשע"ג )10 בדצמבר 2012(
)חמ 3-74(

         סימונה טסטה
          מנהלת אגף הפרוגרמות בפועל

___________                משרד הבינוי והשיכון
2  ס"ח התש"ע, עמ' 414.

3  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

אני מודיע בזה, בהתאם לסעיף 32לג)א()1( לחוק היטלי סחר 
ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, בתוקף סמכותי לפי 
)16 בדצמבר  ג' בטבת התשע"ג  ביום  סעיף 24)א( לחוק החלטתי 
2012( לפתוח בחקירה בעניין תלונת חברת פזקר בע"מ, על יבוא 

בהיצף של יריעות ביטומניות מאיטליה )להלן - התלונה(.

נושא החקירה הוא טובין המסווגים בפרט המכס 68.07.1000/1 
הטובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  לפי 

התשע"ב-22012.

מעוניין  צד  רשאי  לחוק  ו–27)א(  26)ד(  לסעיפים  בהתאם 
כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לבקש, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, לקבל העתק מהתלונה ומהחלטתי, וכן להגיש לידי את תגובתו 

בכתב לתלונה, בתוך 30 ימים מיום שהוצאו לו העתקים כאמור.

בהתאם לסעיף 30)ג( לחוק, רשאי צד מיודע, כהגדרתו בסעיף 28)ג( 
לחוק, לעיין בחומר החקירה, למעט מידע אשר ייקבע כי הוא חסוי.

___________
1  ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662; התשס"ט, עמ' 5.

2  ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ב, עמ' 77.

לקבלת עותק גלוי מהתלונה ומההחלטה על פתיחה בחקירה, 
להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות לממונה על היטלי 
בנק  רח'  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה  משרד  המען:  לפי  סחר, 

ישראל 5, ירושלים 91036, טל' 02-6662621/2, פקס' 02-6662939.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
)חמ 3-383(

           ראובן פסח
הממונה על היטלי סחר        

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973, כי הוגשה בקשה לתיקון הודעה בדבר 
 4283/10 מס'  שבבקשות  כך  מטפחים2,  זכות  לרישום  בקשות 
ו–4288/10, בשם המטפח, אחרי "מישל זכאי, עומר" יבוא "עשהאל 

רם, נווה מבטח".

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החלקאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
)חמ 3-361-ה2(

        מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים       ___________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2  י"פ התשע"א, עמ' 1483.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

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

אני מודיעה בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של זני 
צמחים, התשל"ג-11973, כי הוגשה בקשה לתיקון הודעה בדבר 
 4321/11 מס'  שבבקשות  כך  מטפחים2,  זכות  לרישום  בקשות 
יבוא   "27/01/2011" במקום  הבקשות,  בתאריך  ו–4322/11, 

"29/01/2010 מכוח דין קדימה".

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החלקאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ה' בטבת התשע"ג )18 בדצמבר 2012(
)חמ 3-361-ה2(

        מיכל גולדמן
רשמת זכות מטפחים       ___________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272.

2  י"פ התשע"א, עמ' 4758.

3  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.
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הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
 לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים,

התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 908, שפרטיה להלן.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
שלושה חודשים מתאריך פרסום זה, להגיש לרשם סימני המסחר 
הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 4 לתקנות כינויי מקור 
חוץ(,  ארץ  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 
התשכ"ז-21967, ותקנה 14 לתקנות כינויי מקור )סדרי רישום של 

כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל(, התשכ"ו-31966.

ספורט  אגודת  רח'  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
96951, קבלת  ירושלים   ,5 מס'  בניין  הגן הטכנולוגי,   ,1 הפועל 
ו' וערבי חגים  קהל בימים א-ה בין השעות 13.30-8.30, בימי 

אין קבלת קהל.

ACETO BALSAMICO DI MODENA

.908Appellation Noמספר כינוי

12.11.2012Application Dateתאריך הגשה

Goods/Servicesסחורות/שירותים

Class: 30סוג: 30

Vinegar

Conditions/Disclaimers

Element for which protection is not claimed: Aceto

Producing areaאזור ייצור

 Administrative Area of the Province of Modena and the
Province of Reggio Emilia, Italy

בעלים

שם

Owners

Name

Consorzio Aceto Balsamico Di Modena

Address: Viale Virgilio 55, 41123 Modena, Italy

ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013(
)חמ 3-973(

        אסא קלינג
            רשם הפטנטים המדגמים

                    וסימני מסחר
________

1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
 לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים,

התשכ"ה-1965

וציונים  מקור  כינויי  הגנת  לחוק   8 לסעיף  בהתאם 
בקשה  התקבלה  כי  מודיע  אני  התשכ"ה-11965,  גאוגרפיים, 

לרישום כינוי מקור מס' 907, שפרטיה להלן.

________
1   ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.

בתוך  רשאי,  המקור  כינוי  לרישום  להתנגד  המעוניין  כל 
סימני  לרשם  להגיש  זה,  פרסום  מתאריך  חודשים  שלושה 
לתקנות   4 בתקנה  הקבועה  בדרך  התנגדות  הודעת  המסחר 
)סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא  כינויי מקור 
מקור  כינויי  לתקנות   14 ותקנה  התשכ"ז-21967,  חוץ(,  ארץ 
ישראל(,  היא  מקורם  שארץ  מקור  כינויי  של  רישום  )סדרי 

התשכ"ו-31966.

ספורט  אגודת  רח'  היא:  המסחר  סימני  לשכת  כתובת 
96951, קבלת  ירושלים   ,5 מס'  בניין  הגן הטכנולוגי,   ,1 הפועל 
ו' וערבי חגים  קהל בימים א-ה בין השעות 13.30-8.30, בימי 

אין קבלת קהל.

Monoi dw Tahiti

.907Appellation Noכינוי מספר

30.10.2012Application Dateתאריך הגשה

Goods/Servicesסחורות/שירותים

Class: 3סוג: 3

 Cosmetic Products obtained by macerating Tiare
flowers in refined copra oil,  extracted from coconuts

Producing areaאזור ייצור

 Tuamotu, Marquesas Islands, Austral Islands, Society
 Islands, Gambier Islands, Moorea Islands, Bora Bora
Islands

בעלים

שם

Owners

Name

Mondoi de Tahiti Inter-professional Group

 Address: 18 Avenue Pouvananaa a Oopa BP 467,
98714 Tahiti, French Polynesia, France

ד' בשבט התשע"ג )15 בינואר 2013(
)חמ 3-973(

        אסא קלינג
            רשם הפטנטים המדגמים

                    וסימני מסחר
________

2  ק"ת התשכ"ז, עמ' 1446.

3  ק"ת התשכ"ו, עמ' 2206.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 
2012(, בתיק בד"א 100/2012, החליט להטיל על עורך הדין עודד 
של  עונש   ,11156 מס'  רישיון   ,56163074 ת"ז  גבעון,  כתריאל 

השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש שנים.

________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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תוקף ההשעיה מיום י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012( 
עד יום כ"א בטבת התשע"ט )29 בדצמבר 2018(.

י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ח' בתשרי התשע"ג 
על  להטיל  החליט   ,036/2009 בד"מ  בתיק   ,)2012 בספטמבר   24(
מס'  רישיון   ,55448989 ת"ז  קמפינסקי,  אורן  עידית  הדין  עורכת 
11394, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 
של ארבע שנים במצטבר לעונש ההשעיה שהוטל עליה בתיק 

בד"מ 095/2010.

תוקף ההשעיה מיום כ"א בניסן התשע"ז )17 באפריל 2017( 
עד יום ד' באייר התשפ"א )16 באפריל 2021(.

כ"ז בכסלו התשע"ג )11 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום א' בכסלו התשע"ג 
)15 בנובמבר 2012(, בתיק בד"מ 036/2011, החליט להטיל על עורך 
הדין חוסאם ביסאן, ת"ז 59447078, רישיון מס' 21894, עונש של 
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של 30 חודשים 

במצטבר לכל עונש השעיה אחר.

תוקף ההשעיה מיום ט"ו באב התש"פ )5 באוגוסט 2020( עד 
יום י"ג בשבט התשפ"ג )4 בפברואר 2023(.

י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ד' בכסלו התשע"ג 
החליט   ,42/2012  ,43/2012 בד"מ  בתיקי   ,)2012 בנובמבר   18(
להטיל על עורך הדין מאהר אלכליל, ת"ז 25908989, רישיון מס' 
32366, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של שמונה עשר חודשים.
________

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( עד 
יום ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(.

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ט"ו באלול התשע"ב 
על  להטיל  החליט   ,052/2012 בד"מ  בתיק   ,)2012 בספטמבר   2(
עורכת הדין לדה כרמי, ת"ז 16662082, רישיון מס' 22792, עונש 
לתקופה של עשרה  הדין  עריכת  של השעיה מעיסוק במקצוע 

חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( עד 
יום כ"ז בחשוון התשע"ד )31 באוקטובר 2013(.

י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד בטבת התשע"ג 
)6 בינואר 2013(, בתיק בד"מ 096/2009, החליט להחליף את גזר 
דינו של בית הדין המשמעתי המחוזי מיום כ' בחשוון התשע"ב 
)17 בנובמבר 2011( ובמקומו להטיל על עורך הדין מוחמד גנאים, 
בפועל  השעיה  של  עונש   ,14018 מס'  רישיון   ,55835391 ת"ז 
לתקופה של שנה במצטבר לכל עונש אחר, וכן הורה על הפעלת 
עונש השעיה על תנאי מבד"מ 139/07, לתקופה מצטברת של 3 

חודשים.

תוקף ההשעיה מיום א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014( עד 
יום י"ג בתמוז התשע"ה )30 ביוני 2015(.

ג' בשבט התשע"ג )14 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ז בכסלו התשע"ג 
)11 בדצמבר 2012( בתיק בד"מ 131/2012, החליט להטיל על עורך 

________
1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.
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26886, השעיה  מס'  רישיון   ,28253144 ת"ז  מוחסן,  חוסאם  הדין 
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין לפי סעיף 78)ג( לחוק לשכת 

עורכי הדין.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בכסלו התשע"ג )11 בדצמבר 2012(.

ד' בטבת התשע"ג )17 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
                סגן ראש לשכת עורכי הדין 

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
בחשוון  י"ג  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,054/2011 בד"מ  בתיק   ,)2012 באוקטובר   29( התשע"ג 
להטיל על עורך הדין יניב שדה, ת"ז 29546249, רישיון מס' 26716, 
עונש של הוצאה מן הלשכה החל ביום י"ג בחשוון התשע"ג )29 

באוקטובר 2012(.

ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           משה וינברג
___________     ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ"ד בטבת התשע"ג 
 ,249/2010  ,165/2009  ,190/2008 בד"מ  בתיקי   )2013 בינואר   6(
39/2011, 131/2011, החליט להטיל על עורך הדין ארז פשטי, ת"ז 
53980660, רישיון מס' 11751, עונש של הוצאה מן הלשכה החל 

ביום כ"ד בטבת התשע"ג )6 בינואר 2013(.

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר תיקון עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

בהודעה על השעיית עורך הדין יעקב פודים, ת"ז 50231497, 
רישיון מס' 8225, לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-11961, 
שפורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ג, עמ' 1591, במקום "תוקף 
ההשעיה מיום י"ח בכסלו התשע"ג )2 בדצמבר 2012( עד יום כ' 
בניסן התשע"ד )20 באפריל 2014(" צריך להיות "תוקף ההשעיה 
מיום י"ט בכסלו התשע"ג )3 בדצמבר 2012( עד יום כ"א בניסן 

התשע"ד )21 באפריל 2014(".

כ"ו בטבת התשע"ג )8 בינואר 2013(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית המשפט המחוזי בירושלים, 
בשבתו ביום כ"ב בכסלו התשע"ג )6 בדצמבר 2012( בתיק עמל"ע 
9889-10-10 ו–6887-10-12, החליט לצמצם את עונש ההשעיה 
בפועל שהוטל על עורך הדין רון הרבט, ת"ז 55372718, רישיון מס' 

14173, לתקופה של שנים עשר חודשים.

לאור האמור לעיל, יסתיים עונש ההשעיה בפועל שתוקפו 
מיו ט"ו בתשרי התשע"ג )1 באוקטובר 2012( ביום כ"ו בתשרי 

התשע"ד )30 בספטמבר 2013(.

י' בטבת התשע"ג )23 בדצמבר 2012(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
___________               סגן ראש לשכת עורכי הדין 

1  ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985, מיניתי את ד"ר אלי שוסטרמן, ת"ז 
11387909, עובד עיריית קרית ביאליק )להלן - העירייה(, שקיבל 
המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה 
בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על 

כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום העירייה.

שבו  למועד  עד  או  לביטולו  עד  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם.

כ"ד בטבת התשע"ג )6 בינואר 2013(
)חמ 3-1923(

           אלי דוקורסקי
___________                 ראש עיריית קרית ביאליק 

1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; י"פ התשס"ח, עמ' 144 ועמ' 1018.

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

הודעה בדבר שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות 
מועצת  מינתה  התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר 
בספטמבר   12( התשע"ב  באלול  כ"ה  מיום  בישיבתה  אילת  העיר 

2012(, את ההרכבים לוועדת ערר לארנונה, בהרכב הזה:

עורך הדין יצחק מויאל, ת"ז 029047313 - יושב ראש

עורך הדין אלמוג נוריאל, ת"ז 033356171 - חבר

מאיר אליהו, ת"ז 056196512 - חבר

)למעט  חברים  מקום  ממלא   -  054710256 ת"ז  קינן,  אבי 
יושב ראש(.

הרכבים קודמים של ועדת ערר לארנונה - בטלים2.

י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(
)חמ 3-265-ה1(

        מאיר יצחק הלוי
___________                  ראש עיריית אילת 

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 2344.
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הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בחשוון  כ"ט  ביום  בישיבתה  ציונה,  נס  עיריית  מועצת  מינתה 
ת"ז  חת,  גל  הדין  עורך  את   ,)2012 בנובמבר   14( התשע"ג 
2022566731, ליושב ראש ועדת הערר במקום עורכת הדין מירב 
 ,017578642 ת"ז  כץ,  לאה  ואת   ,3023656465 ת"ז  אלוני-בלאט, 

לחברת ועדת ערר לעניין החוק האמור.

י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012(
)חמ 3-265-ה1(

           יוסי שבו
___________                ראש עיריית נס ציונה 

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 3284.

3  י"פ התשס"ה, עמ' 3284.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' 14051

 שם התכנית: קביעת בינוי להקמת מרכז קהילתי, 
רח' דוד צבי פנקס, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/14051", כפיפות/שינוי לתכניות 62, 2131, 2131ב, 2131ג.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

כל  בהסכמת  חלוקה  ו/או  איחוד  וחלוקה:  איחוד  סוג 
הבעלים בכל תחום התכנית.

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

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,218.875  X קואורדינטה   ,7 פנקס  צבי  דוד  רח'  מרדכי,  גבעת 
הכל   .132 חלקה  )מוסדר(,   30184 גוש   ;629.925  Y קואורדינטה 

בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

ברח'  קהילתי  מרכז  להקמת  בינוי  קביעת  התכנית:  מטרת 
צבי פנקס 7, גבעת מרדכי, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת חלקה מס' 132 בגוש 
30184 לשני תאי שטח חדשים; ב( קביעת בינוי להקמת מרכז 
הבינוי;  לנספח  בהתאם   ,1 מס'  שטח  תא  בתחום   קהילתי 
ג( קביעת גובה הבנייה המרבי ומס' הקומות המרבי ל–5 קומות 
מעל קומת מרתף, בתא שטח מס' 1; ד( קביעת קווי בניין מרביים 
בתא שטח מס' 1; ה( הגדלת שטחי השירות המאושרים בשטח; 

וקביעת תנאים למתן היתר הבנייה  בינוי  ו( קביעת הוראות 
בשטח; ז( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/לשימור.

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 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' מק/5340א

שם התכנית: הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה 
על 120 מ"ר ברחוב הארזים 8, בית הכרם, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/5340א", ביטול לתכנית 62, כפיפות/שינוי לתכנית 5340.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,217.700  X קואורדינטה   ,8 הארזים  רח'  הכרם, 
הכל   .51  ,50 חלקות  )רשום(,  מוסדר   30263 גוש   ;631.950Y

בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יחידות דיור בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר ברחוב הארזים 8, בית הכרם, ירושלים.

מאזור  שטח  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
להולכי  ציבורי  וממעבר  ב,  מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים 
רגל לשביל; ב( קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן: 1( 
קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלס 5.80- לשם הרחבת יחידת 
דיור קיימת בקומה שמעליה, בהתאם לנספח בינוי; 2( קביעת 
בינוי לתוספות בנייה במפלסים 2.95-, 0.00, 2.85+, 5.70+ לשם 
הרחבת יחידות דיור קיימות, בהתאם לנספח בינוי; 3( קביעת 
בינוי לתוספת מחסנים במפלס 5.80- באופן ששטחם אינו עולה 
על 8% משטח הדירות בבניין; 4( מודגש בזה כי שטח כל יחידת 
 דיור לא עולה על 120 מ"ר; ג( קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור; 
מ"ר  ל–3,195.40  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד( 
)מתוכם 3,019.30 מ"ר שטחים עיקריים ו–176 מ"ר שטחי שירות(; 
כאמור;  הבנייה  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת   ה( 
בנייה  היתרי  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ו( 

בשטח.
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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 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/58230

שם התכנית: הרחבות יח"ד אחת בשטח שאינו עולה 
על 120 מ"ר ברחוב פנינה 1, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/58230", שינוי לתכניות 62, 5209ב.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,220.400  X קואורדינטה   ,1 פנינה  רח'  סנהדריה, 
Y 633.625; גוש 30079 )מוסדר(, חלקות 1, 116, מגרש 2-3 לפי 
תכנית 5209ב. הכל בהתאם לגבולות המסומנים בתשריט בקו 

כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יחידת דיור בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר ברחוב פנינה 1, ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד אזור מגורים מיוחד 
להלן:  כמפורט  בנייה  לתוספת  בינוי  קביעת  ב(  ב;  מגורים  לאזור 
1( קביעת בינוי לתוספת בנייה בקומת קרקע לשם הרחבת יח"ד 
כי  בזה  ולקיים בשטח; 2( מודגש  לנספח הבינוי  קיימת, בהתאם 
בניין  קווי  ג( קביעת  יחידת הדיור אינו עולה על 120 מ"ר;  שטח 
לבנייה, כאמור; ד( הגדלת שטחי הבנייה וקביעתם ל–2,216.22 מ"ר, 
ביצוע  שלבי  קביעת  ה(  עיקריים;  שטחים  מ"ר   1,540.43 מתוכם 
להקמת תוספת הבנייה, כאמור; ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת 
תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין עץ לשימור.

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 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 
המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/71811

שם התכנית: בניין לחקר מדעי המוח, קמפוס א.י. 
ספרא, האוניברסיטה העברית, ירושלים

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/71811", כפיפות לתכנית 62, שינוי לתכנית 4622.

סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת.

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, גבעת רם, 
 30540 גוש   ;630.939  Y קואורדינטה   ,218.760  X קואורדינטה 
4622. הכל בהתאם  לפי תכנית   2 מס'  A9; מגרש  מוסדר, ח"ח 

לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: קביעת בינוי ושינוי קווי בניין לצורך הקמת 
בניין לחקר מדעי המוח, בקמפוס האוניברסיטה העברית, גבעת רם, 

ירושלים.

עיקרי הוראות התכנית: א( ביטול הבינוי שנקבע בתכנית 4622 
לאגף המזרחי בבניין 16א, וקביעת בינוי להקמת בניין חדש במקומו, 
לחקר מדעי המוח, ובו שימושים כגון: אודיטוריום, מעבדות מחקר, 
ב( קביעת  וכד';  וקפיטריה  ישיבות, משרדים  לימוד, חדרי  כיתות 
קווי בניין לבנייה כאמור; ג( הגדלת מספר קומות, מ–3 קומות מעל 
קומה תת–קרקעית ל–4 קומות מעל הכניסה הקובעת )ובנוסף קומה 
טכנית על הגג(, ושתי קומות מתחת לכניסה הקובעת )מהן קומה 
ושלבי  בנייה בשטח  ד( קביעת תנאים למתן היתר  אחת לחניה(; 
ביצוע למימוש התכנית, כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי ופיתוח 
והוראות למניעת מפגעים סביבתיים; ו( קביעת הוראות בגין מבנים, 
גדרות ומסלעות להריסה; ז( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה/

להעתקה/לשימור; ח( קביעת הוראות בגין דרך/מעבר תת–קרקעי 
הנחיות  עם  שטחים  בגין  הוראות  קביעת  ט(  לביטול;  רכב  לכלי 

מיוחדות.

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 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הראל  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

1520071399-ק687, שינוי וכפיפות לתכנית הל/מח/250ד.

רח'  ציון,  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
האורן 19 - גוש 30472, ח"ח 37-33.

עיקרי הוראות התכנית: תיקון גבולות ושינוי בקווי בניין: 
ב( קביעת  וחלוקה בהסכמה;  א( קביעת הוראות בדבר איחוד 

קווי בניין חדשים.

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

שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290222.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

שירה תלמי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מי/מק/308/ח",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז 

שינוי לתכניות מי/200, מי/במ/308.

גוש   - נקופה  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
30483, ח"ח 14, 135; מגרש 14 בשלמותו; שטח התכנית: 3,106 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי בנחלה מס' 14, ושינוי 
הוראות בשפ"פ.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 

למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
העזר, ד"נ שמשון, טל' 02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' 

שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
"תכנית מס' תא/מק/  והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הפקדת 

תא/מק/4009", ניוד זכויות משימור, מאנגל 8 לרוטשילד 1.

רח'  אביב,  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 116 חלקה  מהגוש,  חלק  מוסדר,   7422 גוש   -  1 רוטשילד 
בשלמותה, רח' אנגל 8 - גוש 6936 שומה, חלק מהגוש, חלקה 
75 בשלמותה; מגרש מוסר: אנגל 8, מגרש מקבל: רוטשילד 1.

מטרת התכנית: עידוד, שימור ושיפוץ מבנים לשימור על 
ידי העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות 
הוראות  וקביעת   8 אנגל  ברח'  במגרש  השימור,  תכנית  לפי 
תא/2650ב.  תכנית  השימור,  ביצוע  הבטחת  לשם  ותנאים 
במגרש המקבל ייווספו 120 מ"ר בייעוד מגורים לצורך הרחבת 
הגלריה בקומה 21 בדירה מס' 29 בקומה 20 הכוללת גם גלריה 
11-0955. הכל במסגרת  בנייה מס'  21 בהתאם להיתר  בקומה 

מעטפת המבנה הקיים.

זכויות בנייה ממבנה  עיקרי הוראות התכנית: א( העברת 
למגרש   8 אנגל  ברח'  במגרש  מחמירות  בהגבלות  לשימור 
המקבל ברח' רוטשילד 1, על ידי: 1( מחיקת 171.43 מ"ר עיקרי 
תוספת   )2  ;8 אנגל  ברח'  מחמירות  בהגבלות  לשימור  במבנה 
של 120 מ"ר עיקרי לקומה 21 בדירה במגרש מקבל; ב( הבטחת 
חובת שימור המבנה לשימור ברח' אנגל 8, בהתאם להוראות 
המועברות;  הבנייה  זכויות  למימוש  כתנאי  השימור,  תכנית 
המקבל  במגרש  המועברות  הבנייה  זכויות  מימוש  התרת  ג( 
ברח' רוטשילד 1, על ידי הרחבת הגלריה בדירה, במסגרת נפח 

המבנה הקיים.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
קומה ג', תל אביב, טל' 03-5217158. בימים א', ב', ג', ה', בשעות 
תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   ,13.00-8.00
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך 
חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים 

בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית האמורה.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רבינוביץ 3 - גוש 6187, חלקה 171; שטח התכנית: 380 מ"ר.

אפשרויות  לשיפור  ושינויים  תוספות  התכנית:  מטרות 
התכנון בבניין חדש, כדלהלן: א( תוספת יח"ד בשיעור של עד 
20% )שבס( מעבר ליח"ד המותרות; ב( שינוי בקו הבניין הדרומי 
הבניין  בקו  שינוי  ג(  מ';  ל–3.15  בליטה(  אחרי  מ'   5( מ'  מ–6 
המערבי בשיעור של עד 10%; ד( שינויים בבינוי דירת הגג על 
ידי שינוי בהוראות תב"ע מק/105/פ; ה( תוספת 2 יח"ד על ידי 
יצירת  ו(  3 קומות מותרות לפי תמא38;  ד מעל  תוספת קומה 
שטח מסחרי בקומת קרקע לפי העברת שטח מקומות המגורים; 
ז( יצירת שטח לצורכי ציבור בקומת קרקע בעבור עיריית בני 

ברק למעט שימוש של בית כנסת.

עיקרי הוראות התכנית: א( בבניין החדש יותרו השינויים 
האלה: 1( תוספת יח"ד בשיעור של עד 20% )שבס( מעבר ליח"ד 
 3 מעל  ד  קומה  תוספת  ידי  על  יח"ד   2 תוספת   )2 המותרות; 
קומות מותרות לפי תמא38; 3( שינוי בקו הבניין הדרומי מ–6 
מ' )5 מ' אחרי בליטה( ל–3.15 מ'; 4( שינויים בקו הבניין המערבי 
וכמסומן  מ'   3.50 מ' במקום   3.15 בשיעור של עד 10%, כלומר 
חלק  ביטול  לרבות  הגג,  דירת  בבינוי  שינויים   )5 בתשריט; 
מהנסיגות )כמסומן בנספח הבינוי( ושטחן העיקרי הממוצע של 
יח"ד בקומה שמתחת לדירת הגג )שלא יפחת מ–58 מ"ר שטח 
ידי העברת  יצירת שטח מסחרי בקומת הקרקע על   )6 עיקרי(; 
יצירת   )7 הקומה;  גובה  ושינוי  המגורים  מקומות  עיקרי  שטח 
שטח לצורכי ציבור בקומת קרקע, למעט שימוש של בית כנסת; 
ב( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר 
הגג  דירת  ג(  המגרש;  ופיתוח  אדריכלי  עיצוב  חזיתות,  ציפוי 
תיבנה לפי הוראות תכנית בב/מק/105/פ, למעט השינויים לפי 
למותר  יח"ד מעבר  או תוספת  לא תותר חלוקה  ד(  זו;  תכנית 
לפי תכנית זו וזו תהייה סטייה ניכרת; ה( לא תותר כל בליטה, 
למעט סוכות לפי תכניות תקפות, מעבר לקווי הבניין המערבי 
זו; ו( הוראות תכנית זו יחולו על בניין  והדרומי שלפי תכנית 
ייהרס  זו להריסה,  ז( המבנה המיועד לפי תכנית  חדש בלבד; 
פינוי  בדבר  לרבות  איכ"ס,  עם  בתיאום  בנייה,  להיתר  כתנאי 
יפחת  לא  הקרקע  בקומת  הציבורי  השטח  ח(  בניין;   פסולת 
מ–80 מ"ר )שטח מבונה כולל( + שטח חצר שלא יפחת מ–45 מ"ר. 
השטח ייבנה על ידי היזם ועל חשבונו לפי מפרט שיסוכם עם 
העירייה בהיתר הבנייה; ט( הזכויות של השטח הציבורי יהיו 

מכוח תכנית עתידית ליצירת שטח 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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תא/מק/ מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
תא/מק/3941", רח' הברזל 5א, העברת זכויות ממבנה לשימור 

ברח' קרל נטר 2 לרח' הברזל 5א, שינוי של תכנית 1043א.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הברזל 5א, רח' קרל נטר 2/מונטיפיורי 38 - גוש 6638 מוסדר, 
חלק מהגוש, חלקות 358, 359 בשלמותן; גוש 7452 מוסדר, חלק 

מהגוש, חלקה 11 בשלמותה.

ברח'  הבניין  ושיפוץ  שימור  עידוד,  התכנית:  מטרת 
לשימור  מהמבנה  בנייה  זכויות  העברת  ידי  על   ,2 נטר  קרל 
לתכנית  ובהתאם  השימור,  תכנית  לפי  מחמירות  בהגבלות 

השימור שאושרה לבניין ברח' הברזל 5א.

ממבנה  בנייה  זכויות  העברת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגרש   ,2 נטר  קרל  ברח'  במגרש  מחמירות  בהגבלות  לשימור 
בייעוד  ידי: 1( מחיקת 141.06 מ"ר  המקבל ברח' הברזל 5א, על 
 ;2 נטר  קרל  ברח'  מחמירות  בהגבלות  לשימור  במבנה   מגורים 
2( תוספת 766 מ"ר שטחים עיקריים בייעוד משרדים ו–268.1 מ"ר 
שטחי שירות )בהנחה ששטחי השירות הם 35%( במגרש המקבל 
שמאית;  הערכה  לפי  הקומות,  בין  וחלוקתם  5א  הברזל   ברח' 
3( תוספת של 84.26 מ"ר שטחים עיקריים המהווים 11% הקלות 
כללי  שיפור  בגין   6%( 5א  הברזל  ברח'  המקבל  המגרש  משטח 
ו–5% בגין תוספת 2 קומות( ו–24.49 מ"ר שטחי שירות בגין הקלות 
אלו; ב( הבטחת חובת שימור המבנה לשימור ברח' קרל נטר 2, 
השימור  לתכנית  ובהתאם  השימור  תכנית  להוראות  בהתאם 
מתן  ג(  המועברות;  הבנייה  זכויות  למימוש  כתנאי  שאושרה, 
אפשרות לבניית 2 מרתפי חניה מתחת לדרך בחלקה 359 בגוש 
6638 וצירופם למרתפי חלקה 358 בגוש 6638; ד( תוספת 2 קומות 

על–קרקעיות לבניין והגבהת המבנה בגין כך.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6338, התשע"ב, עמ' 1221.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון 
אגף תכנון העיר, קומה ג', חדר 310, שד' בן גוריון 68, תל אביב, 
בימים א', ב', ג' וה', בשעות: 13.00-8.00, טל' 03-5217158, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3184

שם התכנית: תוספות ושינויים ברח' רבינוביץ 3
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 
מק/3184", שינוי לתכנית בב/105/ב על תיקוניה ולתכנית בב/

מק/105/פ.
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ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3228",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים.

שבטי  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ישראל 30 - גוש 6122, חלקה 820; שטח התכנית: 543 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינוי קו בניין דרומי מ–5 מ' ל–1 מ'.

הבניין  קו  של  שינוי  יותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הדרומי מ–5 מ' ל–1 מ' כמסומן בתשריט; ב( תותר הרחבת יח"ד 
לשטח  עד  זו  בתכנית  המותרים  הבניין  קווי  במסגרת  קיימות 
כולל של 120 מ"ר לכל יח"ד; ג( אופן ההרחבות יהיה באגפים 
בהתאם להוראות תכנית בב/מק/105/אגפים; ד( למרות האמור 
לעיל, ההרחבות לחזית יהיו בשלמות לכל החזית, בתיאום עם 
מהנדס העיר; ה( חדרי גג יותרו לפי תכנית בב/105/ד/2 ובהתאם 
להוראותיה; ו( סוכות יותרו לפי תכנית בב/105/ס/2 ובהתאם 
להוראותיה, אך שטחן ייכלל ב–120 מ"ר ליח"ד; ז( הבינוי הסופי 
בדבר  לרבות  בנייה,  להיתר  הבקשה  בזמן  מה"ע  עם  יתואם 
ציפוי החזיתות, שיפוץ הבניין הקיים, עיצוב אדריכלי ופיתוח 
לעמודים  בצמוד  שניתן  כמה  ימוקמו  העמודים  ח(  המגרש; 
הקיימים ובלא הפרעה לשטחים בק"ק, בתיאום עם מה"ע בזמן 
הבקשה להיתר בנייה; ט( לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו לפי 
תכנית זו, וזו תהווה סטייה ניכרת; י( לא תותר כל בליטה מעבר 
ייהרס,  יא( אם הבניין  זו;  לקו הבניין החזיתי המוצע בתכנית 
של  אישורה  טרם  התקפות  התכניות  לפי  יהיו  הבניין  קווי 
תכנית זו; יב( לא תותר העברת שטח שלא נוצל )מתוך 120 מ"ר 
המותרים לפי תכנית זו( ליח"ד אחרת או למקום אחר בבניין; 
יג( חלקי הבניין הקיימים הבנויים מחוץ לקווי הבניין המותרים 

לפי תכנית זו, מותרים כל עוד הבניין הקיים לא נהרס.

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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3250

שם התכנית: מתחם לודזיה
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3250",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/566, בב/566/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' מצדה 3 - 
גוש 6196, חלקה 147; שטח התכנית: 9,241 מ"ר.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
 מס' בב/מק/3206

שם התכנית: הרחבות ושינוי קווי בניין ברח' חזון איש 8
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3206", שינוי לתכנית בב/105/ב.

חזון  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
איש 8 - גוש 6122, חלקה 1294; שטח התכנית: 1,010 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינוי בקווי הבניין כמסומן בתשריט.

יח"ד  של  הרחבות  יותרו  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שלא  סוכות(  כולל  שירות   + )עיקרי  כולל  לשטח  עד  הקיימות 
יעלה על 120 מ"ר; ב( תותר בניית סוכות לפי תכניות בב/105/ס/2 
 ;1 שבסעיף  הכולל  בשטח  ייכלל  שטחן  אך   ובב/מק/105/ס/1, 
או  שינוי  כל  ד(  ניכרת;  סטייה  תהווה  דיור  יחידות  חלוקת  ג( 
ההרחבה  מבניית  כתוצאה  המשותף  לרכוש  שתיגרם  פגיעה 
תתוקן על ידי מגיש הבקשה להיתר ועל חשבונו; ה( העמודים 
פגיעה  למנוע  כדי  הקיים  לבניין  בצמוד  שניתן  ככל  ימוקמו 
בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ו(  המשותף;  ברכושו 
הבנייה, לרבות ציפוי החזיתות, התאמת ההרחבה לבניין הקיים, 
שיפוץ חזיתות קיימות וכדו'; ז( ההרחבות יהיו באגפים בהתאם 
להוראת תכנית בב/מק/105/אגפים; ח( לא תותר העברת שטח 
או  אחרת  ליח"ד  המותרים(  מ"ר   120 )מתוך  ביח"ד  נוצל  שלא 
למקום אחר בבניין; ט( קווי הבניין ישונו כדלהלן: 1( לכיוון צפון 
 ודרום )קווי בניין צדיים( מ–3 מ' ל–2.70 מ' )שיעור של עד 10%(; 
 40% עד  של  )בשיעור  מ'  ל–1.8  מ'  מ–3  )חזית(  מזרח  לכיוון   )2
מ'  )אחורי( מ–5  3( לכיוון מערב   המותר לפי תכנית בב/105/ב(; 

)4 מ' אחרי בליטה מותרת לפי תכנית בב/105/ב( ל–3.5 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק/3228

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין 
דרומי ברח' שבטי ישראל 30

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3149 
באישור שר הפנים

שם התכנית: גשר להולכי רגל מעל רח' ז'בוטינסקי, 
פינת רח' אהרונוביץ

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/מק/3149", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/158/א, בב/549/א.

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אהרונוביץ 2, 4, 6 - גוש 6192, ח"ח 1, 475; גוש 6195, ח"ח 6, 

.312 ,311

בתכנית  המאושר  בתוואי  דרך  הרחבת  התכנית:  מטרת 
לרח'  מעל  גשר  הקמת  לצורך  בתשריט,  כמסומן  בת–תוקף 

ז'בוטינסקי, בין רח' אהרונוביץ' לרח' הפלמ"ח.

עיקרי הוראות התכנית: א( תותר הקמת גשר להולכי רגל 
לרח'  רח' אהרונוביץ' מדרום  בין  ז'בוטינסקי המחבר  רח'  מעל 
הבינוי  ב(  הבינוי;  ובנספח  בתשריט  כמסומן  מצפון,  הפלמ"ח 
והעיצוב הסופיים של הגשר יתואמו עם מה"ע בהיתר הבנייה, 
לרבות בדבר עיצוב הגשר, חומרי הבנייה והגמר, אופן התאורה 
וכדו'; ג( הגובה המרבי של הגשר לא יעלה על כ–50 מ' וייקבע 
סופי בהיתר הבנייה בתיאום עם מה"ע; ד( יותרו שטחי פרסום 
עם  ובתיאום  המתאימים  לאישורים  בכפוף  הגשר,  בדפנות 
הגשר  תכנון  ה(  הפרסומים;  ואופי  מיקומם  בדבר  העירייה 
יאפשר מעבר נוח לכל סוגי האוכלוסייה, לרבות נכים, עגלות 
האחריות  ו(  ומעליות;  ברמפות  שימוש  ידי  על  וכדו',  ילדים 
הבלעדית לעבודות והשימוש בגשר וכן אחזקת הגשר בהתאם 
להוראות הדין תחול באופן מוחלט ובלעדי על עיריית בני ברק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע"א, עמ' 2781.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3203
שם התכנית: שינוי קווי בניין ברח' לח"י 19

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/100/ב,  בב/105/ב,  בב/105/א,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3203", 

כפיפות לתכנית בב/572.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' לח"י 19 - 
גוש 6642, חלקה 23 בשלמותה; שטח התכנית: 2,389 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין צדיים כמסומן בתשריט.

כדלהלן:  ישונו  הבניין  קווי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
1( צפון - לשצ"פ בלא שינוי; 2( מזרח-צדי מ–5 מ' )ל–6 קומות( 
4( דרום  )ל–6 קומות( ל–3 מ';  3( מערב-צדי מ–6 מ'  ל–4.50 מ'; 
- רח' לח"י - בלא שינוי; ב( לא יותרו בליטות, למעט עמודים 

מימוש  ידי  על  תעסוקה  מגדל  הקמת  התכנית:  מטרות 
וחלוקה  איחוד  א(  האלה:  בשינויים  בב/566,  מתכנית  זכויות 
של מגרשים בהסכמת הבעלים בלא שינוי בשטח הכולל של 
כל ייעוד; ב( הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת–תוקף 
כמסומן  הבניין  בקווי  שינויים  ג(  מצדה;  רח'  הרחבת  לצורך 
ועיצוב אדריכליים בנושאים האלה:  בינוי  ד( שינוי  בתשריט; 
1( שינוי גובהי הקומות; 2( שינויים במרתפי החניה; 3( שינוי 
המותרים  הבנייה  שטחי  בחלוקת  שינוי  ה(  בסיס;  קומות  מס' 
המותרים  השטחים  כל  בסך  שינוי  בלא  שבתוקף,  בתכנית 
ביותר  ייעוד קרקע  ובלא הגדלת שטח הבנייה שבכל  לבנייה, 
הקובעת  הכניסה  שמעל  התעסוקה  זכויות  ומיצוי  מ–50%, 
במגרש 201A; ו( קביעת מבנה להריסה וקבלת תוספת זכויות 

בגין ההריסה לפי תכנית בב/566.

עיקרי הוראות התכנית: א( בתחום התכנית יותרו השינוים 
בתשריט(  )כמסומן  המגרשים  של  וחלוקה  איחוד   )1 האלה: 
ייעוד;  בכל  השטחים  כל  בסך  שינוי  בלא  בעלים,   בהסכמת 
ולמגורים  ותעסוקה  למסחר  המגרשים  של  במיקום  שינוי   )2
מיוחד, בלא שינוי במיקום השפ"פ ובלא שינוי בשטחי הייעודים; 
3( שינויים בקו הבניין הצדי דרומי במגרש 101 מ–8 מ' ל–0 מ', 
כמסומן בתשריט וקביעת קו בניין צדי מערבי ל–0 מ'; 4( שינוי 
לשנות  בלי  אחת,  בתכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  בחלוקת 
את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה בתכנית ובלא הגדלת 
שטחי הבנייה שבכל ייעוד קרקע ביותר מ–50%, סך הכל יותר 
לנייד עד 7,000 מ"ר )שטח עיקרי( ועד 1,938 מ"ר )שטחי שירות( 
 ;)201A( והתעסוקה  המסחר  למגרש   )101( המגורים   ממגרש 
הנושאים  בדבר  אדריכליים  ועיצוב  בינוי  הוראות  שינוי   )5
האלה במגרש מסחר ותעסוקה )201A(: א( שינוי גובהי הקומות 
המפורטים בתכנית בב/566, כך שגובהי הקומות מתחת למפלס 
חניה,  צורכי  לפי  הבנייה  בהיתר  ייקבעו  הקובעת  הכניסה 
ובתנאי  וכד'  טכניות  מערכות  וטעינה,  פריקה  קונסטרוקציה, 
)מרצפה  מ'   6 על  יעלה  לא  לקרקע  שמתחת  הקומות  שגובה 
לרצפת הקומה שמעל( למרתף החניה הראשון ו–3 מ' )מרצפה 
לרצפת הקומה שמעל( לכל מרתף חניה נוסף; ב( שינוי בגובהי 
לפי  בהיתר הבנייה  הקומות מעל הכניסה הקובעת, שייקבעו 
צורכי השימושים )משרדים, מסחר וכדו'( והכל במסגרת הגובה 
בב/566;  תכנית  שלפי  הים,  פני  מעל  מ'   145 עד  של   המרבי 
ג( מתן אפשרות למגדל בלא חיוב בקומות בסיס; ד( שינוי מס' 
6( הרחבת רח' מצדה; ב( כל ההוראות  קומות בסיס מ–2 ל–3; 
שבתכנית בב/566 שלא שונו בתכנית זו ימשיכו לחול, לרבות 
ואיכות  מטרדים  למניעת  הוראות  מותרות,  תכליות  בדבר 
סביבה, גובה מרבי של בניינים וכדו'; ג( הבינוי הסופי יתואם 
בדבר  לרבות  בנייה,  להיתר  הבקשה  בשלב  העיר  מהנדס  עם 

עיצוב הבניין, חומרי גמר קשיחים וכדו'.

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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
יומצא למשרדי הוועדה  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3242
שם התכנית: תוספת שתי דירות במקום עליות גג 

ברח' המכבים 51
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בב/

מק/3242", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/476, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' המכבים 51 
- גוש 7361, חלקה 23; שטח התכנית: 909 מ"ר.

מטרות התכנית: א( תוספת 2 דירות גג במקומן של עליות 
הגג בבניין חדש; ב( שינויים בתכנית בב/מק/105/פ בדבר דירות 
שינוי   )2 הגג;  בדירות  מהנסיגות  חלק  ביטול   )1 ידי:  על  הגג, 
הממוצע  השטח  שינוי   )3 הגג;  דירות  של  המינימלי  השטח 

המינימלי של הדירות שמתחת לדירות הגג.

גג  דירות   2 בניית  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 4 של  המותר  השטח  ניצול  ידי  על  הגג  חדרי  של  במקומם 
חדרי הגג; ב( דירות הגג ייבנו בלא נסיגות לכיוון דרום ומערב 
ג( השטח העיקרי הממוצע המינימלי  בנספח הבינוי;  כמסומן 
מהוראות  בשינוי  וזאת  מ"ר  מ–70  יפחת  לא  הגג  דירות  של 
התכנית בב/מק/105/פ; ד( שטחן הממוצע )עיקרי + ממ"ד( של 
הדירות שמתחת לדירות הגג לא יפחת מ–73 מ"ר וזאת בשינוי 
לפי  ייבנו  הגג  דירות  ה(  בב/מק/105/פ;  תכנית  מהוראות 
הוראות תכנית בב/מק/105/פ, למעט השינויים שלפי תכנית זו; 
ו( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר 
עיצוב אדריכלי וחומרי גמר לחזיתות; ז( לא תותר חלוקה של 

דירות הגג שלפי תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5606.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

יעקב אשר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ים  בת  ולבנייה  לתכנון 
בי/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

לתכניות  בהתאם  בי/206א,  בי/206,  לתכניות  שינוי  מק/507", 
בי/430,  בי/403,  בי/377,  בי/328,  בי/205,  בי/200,  בי/1/403, 

בי/430א, תמא13, תממ5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים - גוש 7142, 
 ,7142 גוש   - בצפון  התכנית:  גבולות  בשלמותה;   175 חלקה 
חלקה 182, בדרום - גוש 7142, חלקה 176, במזרח - רח' נויקלן, 

במערב - רח' דרך בן גוריון.

הבניין ששונו  לקווי  מעבר  ומוצעים  קיימים  קונסטרוקטיביים 
המזרחי  העילי  הבניין  קו  לעיל,  למרות האמור  ג(  זו;  בתכנית 
יותר כהמשך לבניין הקיים, כלומר קו הבניין העילי יהיה בין 
2.85 מ' ל–3 מ' )לפי המצב הקיים(; ד( הבינוי הסופי יתואם עם 
התאמת  החזיתות,  ציפוי  בדבר  לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע 
אם  ה(  וכדו';  קיימות  חזיתות  שיפוץ  הקיים,  לבניין  ההרחבה 
התכניות  לפי  יהיו  חדשה  לבנייה  הבניין  קווי  ייהרס,  הבניין 
התקפות בזמן הוצאת היתר הבנייה, לרבות תכנית בב/572 על 

תיקוניה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6317, התשע"ב, עמ' 479.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3237
שם התכנית: תוספת דירת גג ושינוי קו בניין בבניין 

חדש ברחוב גולומב 17
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/ בב/מק/3010,  בב/105/ב,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3237", 

מק/105/פ, בב/מק/105/ס/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' גולומב 17 - 
גוש 6188, חלקה 399; שטח התכנית: 671 מ"ר.

מטרות התכנית: א( תוספת דירת גג בבניין חדש, מעבר ל–2 
דירות גג מאושרות, מעל ל–4 יח"ד בקומה שמתחת; ב( שינוי 
קו בניין בצד הצפוני של המגרש מ–4.50 מ' מאושרים ל–3.30 מ' 

לצורך בניית סוכות לקומות א' וג'.

יח"ד   1 של  תוספת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הדירות  ל–4  מעל  מאושרות  גג  דירות  ל–2  מעבר  גג(  )דירת 
יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה;  ב( הבינוי הסופי  שמתחתן; 
וזו  זו,  תכנית  לפי  יח"ד  של  חלוקה  ו/או  תוספת  תותר  לא  ג( 
תהיה סטייה ניכרת; ד( דירות הגג ייבנו לפי הוראות התכניות 
התקפות, לרבות בב/מק/3010 ובב/מק/105/פ ולמעט השינויים 
המפורטים בתכנית זו; ה( תוספת דירת גג לפי תכנית זו לבניין 
ו( כל המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי  חדש בלבד; 
למתן היתר בתיאום עם היחידה לאיכ"ס בני ברק, לרבות בדבר 
פינוי פסולת בניין; ז( יותר להקטין את קו הבניין בצד הצפוני 

של המגרש עד 3.30 מ' לצורך תוספת סוכות בקומות א' וג'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5606.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
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גב/258,  גב/258א,  גב/385,  גב/406,  גב/353/ד,  מק/258ו, 
גב/170, גב/53.

מתחם  גבעתיים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גלבוע מעלות - גוש 6166, חלקות 355, 357, 360 בשלמותן.

 357 מחלקה  הבנייה  שטחי  את  לנייד  א(  התכנית:  מטרות   
למגרש המגורים החדש ולקבע נומינלית את זכויות הבנייה 
המותרות בלי לחרוג מסך הזכויות המאושרות; ב( לקבוע את 
מספר יחידות הדיור המותרות בשטח התכנית; ג( להגדיל את 

מספר הקומות המרבי המותר בבניין.

עיקרי הוראות התכנית: א( מס' הקומות לא יעלה על שמונה   
מדרון  קומות  ושלוש  הקרקע  קומת  מעל  טיפוסיות  קומות 
ועוד דירות גג; ב( מס' קומות לא יעלה על שלוש נוסף על 
מרתפים חלקיים במפלסי קומות המדרון; ג( בקומת הקרקע 
שירות  שטחי  ועוד  גן  דירות  למקם  ניתן  המדרון  ובקומת 
ורווחה כמפורט להלן; ד( מס' הדירות בתחום התכנית לא 
יעלה על 42; ה( השטחים העיקריים לא יעלו על 3,372 מ"ר; 
מ"ר   35 על  יעלו  לא  המגורים  בקומות  השירות  שטחי  ו( 
לדירה; ז( ניתן לקבוע מרתפים בתכסית שלא תעלה על 85% 
לדיירי  חניונים  במרתפים  למקם  ניתן  ח(  המגרש;  משטח 
לתשתית  מיתקנים  עזר,  חדרי  מחסנים,  ולאורחיו,  הבניין 

וחדרים לרווחת הדיירים.

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 הודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים. התנגדות לתכנית יש להגיש למשרדי 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעתיים, משרד אגף ההנדסה, 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .53299 גבעתיים   ,2 שינקין  רח' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי   התנגדותו 
תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב 67012.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מושיק גולדשטיין  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעתיים  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' רג/מק/1572", שינוי לתכנית 340 על   )1(
תיקוניה, שינוי לתכניות תמא38, תמא1/381א, תמא/2/38.

מעלה  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גבולות  בשלמותה;   391 חלקה   ,6158 גוש   -  7 השחר 
התכנית: מדרום - רח' מעלה השחר, ממערב - חלקות 389 
ו–390 בגוש 6158, מצפון - חלקות 1570 ו–1583 בגוש 6158, 

ממזרח - חלקות 1294 ו–1295 בגוש 6158.

מטרות התכנית: א( תוספת קומות, שינוי בהוראות בדבר   
בלא  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  ב(  אדריכלי;  ועיצוב  בינוי 

הקדמית  החזית  של  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת 
המסחרית ברח' דרך בן גוריון 73 לקו בניין 0, בלא שינוי בזכויות 
נמצאת  התכנית  הקיים.  לבניין  בהתאם  הקיימות,  הבנייה 
בתחום חוף הים, במרחק של כ–50 מ' מקו החוף בייעוד תיירות 
ונופש לפי תמא13, ובייעוד מעורב תיירות ומגורים לפי תמא 

.13/4

עיקרי הוראות התכנית: קו הבניין ייקבע לפי התשריט.

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 ולבנייה בת ים, רח' סטרומה 1, רמת יוסף, בת ים, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5556030
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אורי בוסקילה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

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

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גב/מק/490/ב", שינוי לתכנית מיתאר   )1(
גב/490.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעתיים, סיטי-ערבי   
נחל - גוש 7105, חלקות 139, 141, 142, 146, 147 בשלמותן, 

ח"ח 94-91, 98-96, 101, 140.

למעבר  הנאה  זיקת  סימון  החלפת  א(  התכנית:  מטרות   
תת–קרקעי לרכב בין תא שטח 40A לתא שטח 70A, לסימון 
זיקת הנאה לציבור למעבר על–קרקעי להולכי רגל ולרוכבי 
תת–קרקעי  למעבר  הנאה  זיקת  סימון  קיצור  ב(  אופניים; 
ג(   ;50A שטח  תא  גבול  עד   60A שטח  תא  בתחום  לרכב 
התאמת הוראות בדבר זיקות הנאה לציבור ולמעבר תת–
 70A קרקעי לרכב לשינוי הנ"ל; ד( שינוי קו בניין בתא שטח

לכיוון מערב, הגובל בתא שטח 90.

הנאה  זיקת  סימון  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
 ,70A 40 לתא שטחA למעבר תת–קרקעי לרכב בין תא שטח
לסימון זיקת הנאה לציבור למעבר על–קרקעי להולכי רגל 
ולרוכבי אופניים; ב( קיצור סימון זיקת הנאה למעבר תת–
 ;50A 60 עד גבול תא שטחA קרקעי לרכב בתחום תא שטח
ולמעבר  לציבור  הנאה  זיקות  בדבר  הוראות  התאמת  ג( 
תת–קרקעי לרכב לשינוי הנ"ל; ד( שינוי קו בניין בתא שטח 
70A לכיוון מערב, הגובל בתא שטח 90, מ–3.5 מ' ל–2.5 מ'.

לתכניות  כפיפות  גב/מק/579",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
גב/מק/503,  גב/מק/496,  גב/מק/519,  גב/מק/550,  מיתאר 
גב/ גב/מק/433,  גב/מק/353ה,  גב/מק/2002,  גב/353/ו, 
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לבניין  קומה  תוספת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קומות   27 עד  יהיה  הבניין  שגובה  כך  קומות,   26 בן  מגורים 
מפולשת  עמודים  קומת  מעל  הגג  על  חלקית  טכנית  וקומה 
מחסנים  לחניה,  מרתף  קומות  שתי  ומעל  נטו  מ'   6 בגובה 
ומיתקנים טכניים; ב( זכויות הבנייה יהיו בלא שינוי לפי תכנית 

בניין ערים רג/1/1255 שבתוקף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
27.4.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5610.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
03-6753394, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל 
אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
רג/340/ג,  רג/340,  רג/126,  לתכניות  שינוי  מק/1586",  מס' 
רג/מק/340/ג/2/3,   רג/340/ג/1/3,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג/1, 
רג/ רג/מק/340/ג/11,  רג/מק/340/ג/9,  רג/מק/340/ג/6, 
רג/מק/340/  , רג/340/ג/21  רג/340/ג/15,  מק/340/ג/1/11, 

ג/21/א ,  רג/340/ג/30, רג/מק/340/ג/33 , רג/מק/340/ג/38.

כפיפות לתוכניות: רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/19 , רג/
מק/340/ג/30/א, תמ"א 38 על שינוייה, תמ"א 2/38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' רות 9 - 
גוש 6207, חלקה 477-475 בשלמותה; גבולות התכנית: מצפון 
- רח' חביבה רייך, ממערב - רח' רות, מדרום - חלקה 28 בגוש 
11, ממזרח - חלקה 30 בגוש 6207, רח' חביבה  6207, רח' רות 

רייך 14.

בנייה  זכויות  לממש  היכולת  את  לשפר  התוכנית:  מטרת 
מאושרות לפי תכניות תקפות, תמ"א 38 כולל תיקון 2, רג/340 
רח' חביבה  פינת   ,9 רות  ברח'  בנייה  במגרש  תיקוניה,  ידי  על 
הקיים  הבניין  הריסת  של  במקרה  ולאשר  גן,  ברמת   12 רייך 
חלקית,  גג  וקומת  נוספת  קומה  חדש, הקמה של  בניין  ובניית 
הבנייה  קווי  שינוי  יד  על  המותרת  התכסית  של  הרחבה  וכן 

המותרים. התכנית נערכת בהתאם לסעיף 23 לתמ"א 38.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של הריסת הבניין והקמת 
קומה  הקמת  התרת  א(  האלה:  ההוראות  יחולו  חדש  בניין 
הקרקע  קומת  מעל  קומות   8 הבניין  גובה  הכל  סך  נוספת, 
וקומה תשיעית חלקית; ב. שינוי קווי הבנייה הצדיים ל–3 מ' 
ובחלק האחורי של המגרש הקטנה מקומית ל–2.5 מ', בהתאם 
 .0 בניין  קו   - שינוי  בלא  לרחוב  הבניין  קו  בתשריט.  למסומן 
הקבוע  לפי  הקדמי  הבניין  לקו  מעבר  מרפסות  הבלטת  תותר 
בחוק; ג. תותר הקמת מרתפים בתחום חלקת הדרך 477 לצורך 
יח"ד.   27 עד  תותר הקמת  ד.  לחניה;  ושטח תמרון  רכב  מעבר 
מס' יח"ד כפוף לתנאי שטח דירה ממוצע שלא יקטן מ–60 מ"ר, 
לפי תכנית רג/מק/340/ג/30/א. במידה ובהיתר הבנייה תכלל 
בקשה להקמת מס' יח"ד גבוה מ–27, ובכפוף לעמידה בהוראות 
תכנית רג/מק/340/ג/30/א, ידרש פרסום בעניין בשלב ההיתר; 
ה. תכנית זו כוללת את תוספת הקומות, הרחבת קווי הבנייה 
על   38 לתמ"א  בהתאם  לאשר  שניתן  הבנייה  זכויות  ותוספת 

בקו  שינוי  ג(  עיקריות;  למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת 
בניין; ד( החלת הקלות לפי תקנות סטייה ניכרת.

הכל  סך  קומות,   2 תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לגובה  עד  גג  דירת   + מלאה  קרקע  קומת  כולל  קומות   4
אבסולוטי מרבי 73.50+; ב( תוספת 8 יח"ד לסך הכל 10 יח"ד 
מ'  מ–3  צדי  בניין  בקו  שינוי  ג(  עיקרי;  שטח  תוספת   בלא 
)עד  נוספת  קומה  לכל   2.5% הקלות:  החלת  ד(  מ';  ל–2.7 
זכויות בין  ניוד  יותר  5%(, 6% לשיפור דיור, 5% למעלית, 
הקומות, הצמדת מרתף לדירות בקומת הקרקע; ה( זכויות 
בגין דירת מדרון; ו( תותר הקמת קומת גג חלקית בלא נסיגה 
הקדמית;  החזית  מקו  מ'   2 לפחות  של  ובנסיגה   בצדדים 
מיום  הוועדה המקומית  סמך החלטת  על  שירות  ז( שטחי 
25.8.2012 בדבר תכנית מיתאר רג/340 בעבור בנייה צמודת 
קרקע, וכן השלמת שטחי השירות לפי כל דין לנוכח תוספת 

יחידות דיור ותוספת קומות, ממ"דים, חדר מדרגות וכיו"ב.

לתכנית  שינוי  רג/מק/1583",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
רג/1/912, כפיפות לתכניות רג/340/ג/15, רג/מק/340/ג/19, 

רג/מק/340/ג/17, רג/340/ג, רג/340.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' האילנות 15   
- גוש 6236, חלקה 286 בשלמותה.

מטרת התכנית: הזזת קו בניין אחורי.  

מ"ר  מ–7  אחורי  בניין  קו  הזזת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ל–0.0 מ"ר לבריכת שחייה בלבד.

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 בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
גן,  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית 

הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מפורטת 
מס' מק/1/1255/א", שינוי לתכניות רג/340, רג/340/ג, כפיפות 
רג/340/ג/4,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג/1,  רג/1/1255,  לתכניות 
רג/ רג/מק/340/ג/19,  רג/מק/340/ג/17,  רג/מק/340/ג/10, 

מק/340/ג/2/3, רג/מק/340/ג/33, תמא/2/4.

נווה  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יהושע 56 - גוש 6180, חלקות 514, 519 בשלמותן; גוש 6181, 
חלקות 636, 644 בשלמותן, ח"ח 640; גבולות התכנית: מדרום - 
גוש 6180, חלקה 519, גוש 6181, חלקה 640, ממערב - גוש 6181, 
חלקה 640, מצפון - גוש 6181, חלקות 503, 635, 644, ממזרח - 

גוש 6180, חלקה 521.

יהיה  הבניין  גובה  לבניין.  קומה  תוספת  התכנית:  מטרת 
עמודים  קומת  מעל  הגג  על  חלקית  טכנית  וקומה  קומות   27

מפולשת בגובה עד 6 מ' ומעל שתי קומות מרתף.
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ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך 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 
חיפה   ,15 פלי"ם  רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

31048, טל' 04-8633448.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

                                                      חדוה אלמוג
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה  
                                        המקומית לתכנון ולבנייה חיפה

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חדרה  ולבנייה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' חד/מק/1240א", שינוי 

לתכנית חד/1240.

גבעת  שכ'  חדרה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,65  ,63-55 חלקות   ,10008 גוש   - בגין  מנחם  שד'   אולגה, 
 ,226 ,222-206 ,197-193 ,191-187 ,171 ,170 ,164-162 ,143-137
227, 234, 239, 240, 282-262, 318, 363-360, ח"ח 20, 64, 68, -83
 ,186 ,185 ,172 ,169 ,168 ,166 ,165 ,161 ,152 ,145 ,136 ,87-85 ,81

.313 ,311 ,284 ,283 ,261 ,260 ,235 ,233 ,228 ,198 ,192

חלק  של  והבהרה  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית  המחייבות  האדריכלי  והעיצוב  הבנייה  מהוראות 
המאושרת חד/1240: 1( ביטול חובת הנסיגה בקומה החמישית; 2( 
ביטול חובת השקע בחזית בכניסה לבניינים; 3( שינוי גובה מרבי 
קומות תקניות;   2 לגובה מרבי של  מ'  מ–4.2  קומת הכניסה  של 
4( מתן אפשרות להתקנת מרפסות זיזיות בהתאם לחוק; 5( מתן 
אפשרות להעברת חלק מהשטחים העיקריים מקומה 8 לקומת 
הגג )קומה 9 בפועל(, ליצירת אפשרות לדירות דו–קומתיות עם 
מרפסות גג נרחבות בקומה 8; 6( הגדלת האפשרות לסגירת קומת 
הכניסה מ–25% משטחה ל–100% משטחה; ב( תיקון טעויות סופר 

בתכנית חד/1240.

מטרות התכנית: א( שינוי חלק מהוראות העיצוב האדריכלי 
אפשרויות  את  לשפר  במטרה  חד/1240  המאושרת  בתכנית 
המאושרת.  חד/1240  תכנית  מהוראות  חלק  ולחדד  התכנון 
בעלת  חזות  קבלת  שיאפשרו  עיצוב  עקרונות  קובעת  התכנית 
סופר  טעויות  תיקון  ב(  הרחוב;  לאורך  בבינוי  דומים  מאפיינים 

בתכנית חד/1240.

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 

תותר  ו.  לתמ"א;   23 לסעיף  בהתאם  נערכת  והיא  תיקוניה 
העברת שטחי בנייה בין הקומות השונות בבניין; ז. יותר שילוב 
בלוני גז בגדרות מחוץ לקווי הבניין הצדיים והאחורי. הגבהת 

גדרות במידת הצורך לשם כך תהיה באישור אדריכל העיר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6467, התשע"ב, עמ' 6161.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
03-6753394, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל 
אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

חיפה מופקדות תכניות אלה:

שינוי  חפ/מק/1826טז",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1(
שינוי  חיפה,   ,11 השחרור  מעלה  ברח'  הבניין  מעטפת 
לתכנית חפ/1826, כפיפות לתכניות חפ/229י, חפ/229י/1,  
חפ/מק/1400יב/1,  חפ/1400יב,  חפ/1400שש,  חפ/229י/2, 
חפ/ חפ/מק/1400פמ,  חפ/מק/1400יב/4,  חפ/מק/1400גב, 

מק/1400תט, תמא38.

ואדי  שכ'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
)מוסדר(,   10841 גוש   -  11 השחרור  מעלה  רח'  סאליב, 

חלקה 15, ח"ח 74.

מטרת התכנית: תוספת קומה כדי לבנות מקום מוגן דירתי,   
תוך שיקום ושימור של המבנה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית   
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי בדבר מעטפת הבניין וגובה 
קומה  תוספת  ב(  ל–62.65+(;  מ–58.50+  מותר  מרבי  )מפלס 
לאפשר  כדי  המותרות  ההקלות  במסגרת  המותר  מעל 

לבנות מקום מוגן דירתי.

"תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/מק/2288", שינוי לתכניות   )2(
חפ/מק/229מר/1,  חפ/1400יב/1,  חפ/1400מר,  חפ/325, 

כפיפות לתכנית חפ/מק/1400יג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, הקרקע הכלולה   
בתכנית זו נמצאת באזור התעשייה, רח' ההסתדרות 236 - 

גוש 11548, חלקה 13.

מטרת התכנית: שינוי בקו הבניין במטרה לאפשר לגליזציה   
של בנייה קיימת.

המאושרים  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לאפשר  כדי  62אא)4(  בסעיף  לנקבע  בהתאם  בחלקה 
לגליזציה לבנייה קיימת בחלקה תוך צמצום המרווח הצדי 

והאחורי ל–0.
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עיקרי הוראות התכנית: קביעת קווי בניין למבנים הקיימים 
בתחום התכנית.

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 
ולבנייה רכס הכרמל, בניין סלע, קומה א', כביש ראשי דלית אל 

כרמל, טל' 04-8399385.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יוסף משלב  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רכס הכרמל  

מרחב תכנון מקומי שומרון

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

ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' ש/מק/1511", שינוי לתכניות ג/400,   )1(
ש/11, כפיפות לתכניות ש/207, ש/300.

רח'  יעקב,  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הברושים - גוש 11302, חלקה 99 בשלמותה.

בלא  קיים  במבנה  דיור  יחידת  תוספת  התכנית:  מטרת   
תוספת בזכויות בנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית   
הקומות   2 במקום  קומות   3  - קומה  תוספת  בינוי,  בדבר 
כל  סך  הגדלת  בלא  דיור  יחידת  תוספת  ב(  המותרות; 

השטחים למטרות עיקריות.

"תכנית מפורטת מס' 353-0063651", שינוי לתכנית ש/11,   )2(
כפיפות לתכניות ש/101, ש/1121/א, ש/207, ש/מק/950/א.

רח'  יעקב,  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הרצל 57 - גוש 11302, חלקה 20 בשלמותה; גוש 11303, 

ח"ח 72.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לפי מבנה קיים.  

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית:   
קדמי 5 מ' במקום 8 מ', צדי צפוני 1.38 - 4 מ' במקום 4 מ', 

צדי דרומי - 0 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 בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60
שומרון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/מק/780כב", שינוי לתכנית חד/780.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10041, 
חלקה 168 בשלמותה.

במס'  שינוי  ב(  בנייה;  באחוזי  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
יח"ד; ג( שינוי בתכסית קרקע; ד( שינוי בקווי בניין.

מ–40%  בנייה  באחוזי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–2  יח"ד  במס'  שינוי  ב(  מוצע;  במצב  ל–46%  מאושר  במצב 
ג( שינוי בתכסית  יח"ד במצב מוצע;  ל–3  יח"ד במצב מאושר 
בקו  שינוי  ד(  מוצע;  במצב  ל–40%  מאושר  במצב  מ–30% 
 בניין צדי דרומי מ–3 מ' במצב מאושר ל–2.63 מ' במצב מוצע; 
ה( שינוי בקו בניין אחורי מ–6 מ' במצב מאושר ל–5.40 מ' במצב 

מוצע.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6469, התשע"ב.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי רכס הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  רכס  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

מס' עד/מק/304ב".

רכס  תכנון  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הכרמל:

 ,11509 בנוי,  שטח  בשלמות:  גושים  כרמל:  אל  דאלית 
11524-11521, 11526, 12652; חלקי גושים: 11502, 11506, 11508, 

.11520 ,11514 ,11511 ,11510

עוספיא: גושים בשלמות: שטח בנוי, 17130, 17131, 17151, 
17158-17153, 17177; חלקי גושים: 17132, 17133, 17134, 17142, 

.17166 ,17150 ,17143
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הפלי"ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יוסף יהודה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
הר/מק/8/600/יח",  מס'  "תכנית  מופקדת  השרון  הוד  ולבנייה 

שינוי לתכנית הר/8/600/ג.

רח'  השרון,  הוד  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכלת 4 - גוש 6442, חלקה 421.

בדבר  הוראות  שינוי  ב(  יח"ד;  תוספת  א(  מטרת התכנית: 
בינוי או עיצוב אדריכליים.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת 4 יח"ד - מ–2 יח"ד ל–6 
יח"ד; ב( הוספת חניון תת–קרקעי - משותף ל–6 יח"ד; ג( הגדלת 
חצר  עומק  המגרש,  לקו  עד  ל–0  מ'  מ–1.5  אנגלית  חצר  רוחב 

אנגלית עד למפלס קומת מרתף.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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 
הוד  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
 .09-7759666 טל'   ,45265 השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח'  השרון, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז המרכז, רח' 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.
חי אדיב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי טירה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
ולבנייה אל טירה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון  לתכנון 

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מקומית מס' טר/מק/5128", שינוי לתכנית   )1(
טר/במ/3006.

 ,7771 גוש   - טירה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חלקה 39.

ייעוד שטח ציבורי  עיקרי הוראות התכנית: שינוי מיקום   
תוך שמירה על שטחו.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שומרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' ש/מק/1399/א", שינוי לתכניות ש/11, ש/1121/א, ש/207, 

ש/390.

רח'  יעקב,  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ההגנה - גוש 11321, חלקות 296-294 בשלמותן, ח"ח 276.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות בדבר בינוי 
או עיצוב אדריכליים; ב( הגדלת מס' יחידות דיור בלא הגדלת 
במגרשים  יח"ד  הוספת  ג(  עיקריות;  למטרות  כל השטחים  סך 
294, 295, 296, ובסך הכל הוספת יח"ד אחת למגרש, בלי להגדיל 
ושירות;  עיקריים  לשימושים  המותרים  השטחים  כל  סך   את 

ד( הנחיות לעיצוב אדריכלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.3.2011 ובילקוט הפרסומים 6224, התשע"א, עמ' 3736.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' 
הפלי"ם 15/ב, חיפה, טל' 04-8616252, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה 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,  והבנייה, 
ש/מק/1449", שינוי הוראות בנייה בשכונת אחוזת נילי, שינוי 
לתכניות ש/מק/501/א, ש/מק/501/ג, כפיפות לתכניות ש/11, 

ש/1121/א, ש/501, ש/מק/930, ש/מק/950/א.

גוש   - יעקב  זכרון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 334  ,333  ,331-323  ,321  ,320  ,314-308  ,304 חלקות   ,11309

בשלמותן, ח"ח 303.

בנייה  בדבר  הוראות  ולקבוע  להנחות  התכנית:  מטרת 
ועיצוב של שטחי שירות, כגון פרגולות )מצללות(, סככות, קירוי 

חניות ומיתקני שירות וכביסה.

לפרגולות  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
)מצללות(, מבנה עזר ומיתקני שירות; ב( הוראות בדבר בנייה 
ועיצוב של שטחי שירות, כגון פרגולות )מצללות(, סככות, קירוי 
חניות ומיתקני שירות וכביסה; ג( שטחי השירות בתכנית הם 

לפי תכניות בתוקף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 4995.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
יעקב,  זכרון   ,52 המייסדים  רח'  שומרון,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' 
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' כס/מק/22/1/כד".

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ההסתדרות 9 - גוש 6427, חלקה 444 בשלמותה.

מטרת התכנית: הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש 
בעבור 4 יח"ד חדשות.

מ'  מ–4  הבניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–3.6 מ' לכיוון מערב, מ–5 מ' ל–4.5 מ' לכיוון דרום; ב( קביעת 
הגדלת  ג(  אדריכלי;  ועיצוב  בינוי  שינוי  בנייה,  הוראות 
השימוש  ביטול  ד(  יח"ד;  ל–4  יח"ד  מ–2  במגרש  צפיפות 

המסחרי במגרש; ה( כל מה שניתן לבקש כהקלה.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה 

."4050093211

רח'  סבא,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רוטשילד 7 - גוש 6426, חלקה 138 בשלמותה.

מטרת התכנית: יצירת מסגרת תכנונית )קביעת קווי בניין 
מגורים  בבית  פתוחות  מרפסות  הוספת  לצורך  ואחורי(  קדמי 

קיים ברח' רוטשילד 7, כפר סבא.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת קו בניין קדמי )מזרח( 
מ'   2.9 )מערב(  אחורי  בניין  קו  קביעת  ב(  למרפסות;  מ'   2.4

למרפסות.

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 
ולבנייה כפר סבא, רח' ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' טר/מק/403-0116525", שינוי   )2(
לתכנית טר/במ/3005.

 ,7778 גוש   - טירה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
.4/1B חלקה 1; מגרש

תשריט;  לפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( קביעת הוראות בנייה.

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 
המתנגד   .09-7751447 טל'   ,44915 אל–טירה  ולבנייה  לתכנון 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה 72430.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאמון ע. אלחי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה טירה  

מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  יהוד  ולבנייה  לתכנון 
יד/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה 
יד/במ/2001,  גמ365/א,  גמ/377/3,  לתכניות  שינוי  מק/5072", 
ממ/865, ממ/865/א, ממ/2/1099, כפיפות לתכניות יד/2/10004, 

יד/מק/2113, יד/מק/5001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יהוד-מונוסון, מקלב, 
הקונגרס הציוני - גוש 6692, ח"ח 66.

הסכמה  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וכולל טבלת איזון; ב( הגדלת מספר יחידות דיור ל–4 יחידות 
קרקע  תכסית  הגדלת  ג(   ;001 שטח  בתא  לחלקה,  דיור 
לשימושים עיקריים עד ל–36% בלא הגדלה נוספת של השטח 
הכללי המותר לבנייה; ד( שינוי בקווי בניין צדי 2.50 מ' במקום 
3 מ' בתא שטח 002; ה( שינוי בקווי בניין אחורי 4.50 מ' במקום 

5 מ' בתא שטח 001.

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 
יהוד. העתק ההתנגדות   ,6 מרבד הקסמים  רח'  יהוד,  ולבנייה 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, 

קריית הממשלה, רח' 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.
נתן בז'ה  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
                                           לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון
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או   ,17.00-13.30 בשעות  ב',  וביום   ,12.00-8.30 בשעות  ד',  א', 
בהתאם למפורסם באתר העירייה(.

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה נס ציונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' נס/

מק/126/א/1", איחוד וחלוקה, לב העיר מערב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' ויצמן 
 5 חלקה   ,3849 גוש  בשלמותן;   33  ,32 חלקות   ,3842 גוש   -

בשלמותה, ח"ח 6, 7.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת המגרשים בתכנית מס' 
ייעודי הקרקע שנקבעו בתכנית  לפי  נס/מק/126/א/1 תתבצע 
נס/126/א; ב( אופן חלוקת המגרשים ושטחי כל מגרש ומגרש 
נקבעו בטבלאות הקצאה ואיזון ערוכות על ידי שמאי מוסמך 

ובהתאם לתשריט התכנית.

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

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

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

נת/מק/9/16/537", שינוי לתכניות נת/16/537/א, נת/7/400.

שכונת  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גוש   ;117 ח"ח   ,7941 -גוש  החורף  לשלולית  מזרחית  אגמים, 
9216, חלקות 28, 30 בשלמותן, ח"ח 29; מגרשים לתכנית 410, 

506, 607 בשלמותם מתכנית 16/537/א.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בהסכמת בעלים.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

כס/מק/249/א/4".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' העמק 32 
- גוש 6436, חלקה 126 בשלמותה.

מרפסות  לתוספת  דרומי  בניין  קו  קביעת  התכנית:  מטרת 
פתוחות בבית מגורים קיים ברח' העמק 32, כפר סבא )בעבור 

הבניין הצפוני בלבד(.

 1.5 דרומי  צדי  בניין  קו  קביעת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ' למרפסות הגובלות בשטח למבני ציבור לפי תשריט )בעבור 

הבניין הצפוני בלבד(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6483, התשע"ב, עמ' 290.

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

האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מר/ מקומית  מיתאר  לתכנית  שינוי  מד/מק/209/177",  מס' 

מק/74/177.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 :X ציר  קואורדינטות:   ,39 אירוסים  רח'  רעות,  שכ'  רעות, 

201.950, ציר Y: 643.450; גוש 5297, חלקה 28 בשלמותה.

גבול  לאורך  לגגון  בינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
מגרש צדי.

במרווח  קירוי  גגון  הקמת  תותר  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבנייה צדי ועד גבול המגרש.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6492, התשע"ג, עמ' 762.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מודיעין, רח' תלתן 1, מודיעין, טל' 03-9726052, 
המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין 
לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 
)עיריית מודיעין, מדור מידע תכנוני, שעות קבלת קהל: בימים 
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לתכניות  שינוי  פת/מק/97/1261",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
1/358, 2000, במ/14/2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' מנחם   
רצון 41 - גוש 6389, חלקה 184 בשלמותה.

ל–11;  מ–5  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת   
בניין,  בקווי  שינוי  חלקית,   6 קומה   +  5 קומה  תוספת  ב( 
תוספת 8.5% הקלות כמותיות לפי פת/2000, הרחבת דרך 

ברח' מנחם רצון 41, פתח תקוה.

מ–5  דיור  יחידות  א( הגדלת מס  עיקרי הוראות התכנית:   
רצון;  מנחם  לרח'  מ'   2.5 ברוחב  דרך  הרחבת  ב(   ל–11; 
ג( קו בניין אחורי למזרח יהיה 5.40 מ' במקום 6 מ'; ד( קו 
בניין צדי לצפון לחדר מדרגות אטום בלבד יהיה 3 מ' לכל 
הקומות; ה( קו בניין צדי לדרום לקומות 4-1 יהיה 3.6 מ' 
למרפסת שירות; ו( קו בניין צדי לדרום לקומות 6-5 יהיה 
במקום  מ'   4 יהיה   5 לקומה  לצפון  צדי  בניין  קו  ז(  מ';   4 
במקום  מ'   5 יהיה   6 לקומה  לצפון  צדי  בניין  קו  ח(  מ';   5
6 מ'; ט( שינוי קו בניין לחזית מ–5 מ' ל–3.5 מ'; י( תוספת 
קומה  תוספת  יא(  פת/2000;  לפי  כמותיות  הקלות   8.5% 

5 + קומה 6 חלקית.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, במחלקת מידע תכנוני 
 ,03-9053111 בטל'  מראש,  תורים  זימון  לפי  העירייה  בבניין 
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
 בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בניין עיריית פתח תקוה, 
טל'  תקוה,  פתח   ,326 חדר   ,4 קומה   ,1 השנייה  העלייה  רח' 
03-9052284. שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות 8.30-

12.00, ביום ג' בשעות 18.00-16.00, טל' 03-9053111.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

מס' פת/מק/97/1268", שינוי לתכנית 2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' נתן 
רפופורט 3 - גוש 6376, חלקה 43 בשלמותה.

ל–17, בלא  מ–9  דיור  יחידות  מס'  מטרת התכנית: הגדלת 
בניין,  בקווי  עיקריות, שינוי  כל השטחים למטרות  סך  הגדלת 
הרחבת דרך, תוספת 2 קומות בלא חדרים על הגג ברח' רפפורט 

3, פתח תקוה.

דיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
עיקריות;  למטרות  השטחים  כל  סך  הגדלת  בלא  ל–17   מ–9 
ב( תוספת 2 קומות )5 + 6( בלא חדרים על הגג; ג( הרחבת דרך 
ברוחב 2.5 מ' לרחוב רפפורט; ד( הרחבת דרך ברוחב 1 מ' לרח' 
האחים בכר; ה( קו בניין קדמי לדרום יהיה 2.50 מ' במקום 5 מ'; 
ו( קו בניין צדי למזרח לממ"ד בלבד, קומות 4-1 יהיה 3.70 מ' 
 במקום 4 מ'; ז( קו בניין צדי למזרח לממ"ד בלבד, קומה 5, יהיה 
3.70 מ' במקום 5 מ', בשאר האזורים 4.75-4.50 מ'; ח( קו בניין 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.8.2011 ובילקוט הפרסומים 6305, התשע"ב, עמ' 66.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבנייה 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,  והבנייה, 

נת/מק/7/556", שינוי לתכניות נת/7/400, נת/556.

מחנה  שכ'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יעקב - גוש 8254, ח"ח 74.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין; ב( ניוד זכויות 
מקומה עליונה לקומת קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 4998.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה קרית ספיר, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,09-8603170 טל'  נתניה, 
ולבנייה 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 ולבנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/30/1208", שינוי לתכניות 1208,   )1(
במ/14/2000, כפיפות לתכנית 2000.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ויסוקר קופל 6 - גוש 6324, חלקה 87 בשלמותה.

תוספת  במגרש,  יח"ד  לתוספת  תכנית  התכנית:  מטרת   
השטחים  סך  את  לשנות  בלי  בניין  בקווי  ושינוי  קומות 

העיקריים לפי תב"ע תקפה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור מ–7   
ל–10 בלא תוספת סך השטחים העיקריים המותרים לבנייה; 
ב( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית מ–4 מ' ל–3.6 מ' לכיוון 
הגג,  על  חדרים   + קומות  ל–5  מזרח  ודרום  מערב   צפון 
מ–4.5 מ' ל–3 מ' לכיוון צפון מזרח ל–5 קומות + חדרים על 
הגג מ–6 מ' ל–5.4 מ' לכיוון דרום מערב ל–5 קומות + חדרים 
על הגג; ג( תוספת קומה מ–4 + חדרים על הגג ל–5 + חדרים 
על הגג; ד( הרחבת דרך ב–1.5 מ' בתוואי המאושר בתכנית 

בת–תוקף.
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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  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

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 ראשון לציון

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

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

לתכנית  שינוי  רצ/מק/79/5/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/43/5/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הקישון 11 - גוש 3926, חלקה 1143 בשלמותה.

הקמת  לצורך  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ידי:  על  בתכנית,  כמסומן  קיים  מצב  והסדרת   מרפסות 
א( שינוי קו בניין אחורי צפוני מ–5 מ' ל–2 מ' לצורך בניית 
מרפסות שמש מקורות, כמסומן בתשריט; ב( שינוי קו בניין 
צדיים  בניין  קווי  ושינוי  מ',  ל–4.8  מ'  מ–5  )דרומי(  קדמי 
הקיים  המצב  להסדרת  מ'  ל–3.4  מ'  מ–4  ומערבי(  )מזרחי 

כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
19.4.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5616.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/65/50/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/1/יג, רצ/מק/26/1/1, במ/50/50/1.

נחלת  לציון,  ראשון  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
יהודה, רח' פינסקר - גוש 3629, חלקות 117, 118 בשלמותן.

שני  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מגרשים; ב( העברת זכויות בין הקומות; ג( תוספת קומה 
הזכויות  כל  בסך  שינוי  בלא  עיקרי(  )כשטח  תת–קרקעית 

למגרש; ד( שינוי אורך חזית מינימלית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6483, התשע"ב, עמ' 294.

"תכנית מיתאר מס' רצ/מק/1/93/1", שינוי לתכנית רצ/93/1.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, שכונת   
רביבים )צוריאל(, רח' עין דור 1, 2, 5, רח' ההתיישבות 12 - 

גוש 6286, חלקות 312, 317-315 בשלמותן, ח"ח 393.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בחלוקת שטחי הבנייה   
הקבועים בתכנית אחת; ב( העברת שטחים עיקריים מתא 
348 מ"ר עיקרי לתאי  כולל של  ו–2007 בהיקף   2004 שטח 
שטח 2008 ו–2009, כך שכל תא שטח יקבל 174 מ"ר עיקרי 

לשם תוספת קומת מגורים מ–8 ל–9 קומות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.8.2011 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6268.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מ',   6 במקום  מ'   3.70 יהיה   6 קומה  בלבד,  לממ"ד  למזרח  צדי 
בשאר האזורים 5.40 מ'; ט( קו בניין צדי למערב לממ"ד בלבד, 
אטום:  מדרגות  לחדר  מ'   4 במקום  מ'   3.70 יהיה   4-1  קומות 
3.6 מ'; י( קו בניין צדי למערב לממ"ד בלבד, קומה 5 יהיה 3.70 
מ', בשאר האזורים   3.60 מ' לחדר מדרגות אטום:   5  מ' במקום 
 6 קומה  בלבד,  צדי למערב לממ"ד  בניין  קו  יא(  מ';   4.80-4.50
יהיה 3.70 מ' במקום 6 מ' לחדר מדרגות אטום: 3.60 מ' בשאר 
האזורים 5.40 מ'; יב( קו בניין אחורי )צפון מערבי( לרח' האחים 

בכר יהיה 4.40 מ'; יג( קו בניין אחורי )צפון מזרחי( יהיה 6 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6447.

פתח  בעיריית  מידע  במחלקת  התכנית  את  לראות  ניתן 
ובמשרדי   ,03-9053111 בטל'  מראש,  תור  קביעת  לפי  תקוה 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'  רמלה, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכנית  שינוי  רצ/מק/5/21/5/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/2/21/5/1.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
רמז, רח' הגלעד 5, רח' נחל שורק 15 - גוש 3926, חלקה 319 

בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קרקעי מ–4 מ' ל–0 מ'   
כמסומן בתשריט בעבור חניה.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/45/11/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/11/1, רצ/10/11/1.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
דובנוב 15 - גוש 3945, חלקה 554 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין צדי-מזרחי מ–3   
מ' ל–2 מ' בעבור קומה עליונה בלבד, בלא שינוי בזכויות 

ובהוראות הבנייה החלות בחלקה.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/22/8/168",  מס'  מיתאר  "תכנית   )3(
רצ/8/168, רצ/1/1.

לציון, מב"ת  ומקומם: ראשון  השטחים הכלולים בתכנית   
 48  ,47  ,31 חלקות   ,5032 גוש   - ספיר  יוסף  רח'  מערב, 
בשלמותן, ח"ח 16, 17, 26-24, 28, 30, 37, 40, 42, 50; גוש 

5033, ח"ח 5, 14-12, 51-49, 54, 59, 61, 67.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך ספיר, לרבות הסדרת   
קיימת;  דרך  הרחבת  א(  ידי:  על  בה,  הכלולים   הצמתים 

ב( שינוי בקו בניין.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
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 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, 
רח' 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.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמלה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
בן  כיכר   ,"415-0116764 מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 
לה/ לה/7/200,  לה/1000,  לה/1/200,  לתכניות  כפיפות  גוריון, 
מק/1/2/200, לה/2/200, לה/210, תרשצ3/57/18, לה/2/200/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, צומת רח' בן 
גוריון - טיילת בן גוריון - גוש 4354, ח"ח 84; גוש 5809, ח"ח 

.50 ,49 ,39 ,33

מטרת התכנית: הרחבת רחוב בן גוריון לשם יצירת מעגל 
תנועה.

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,   ,9 משה  מבצע  רח'  רמלה,  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יואל לביא  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמלה  

מרחב תכנון מקומי דרום השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  השרון  דרום  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
שד/מק/160/א", שינוי קו בניין במגרש 200, אבו סנייה, שינוי 

לתכנית שד/160.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נווה ימין - גוש 7554, 
ח"ח 133-131; גוש 7556, ח"ח 9, 11, 12, 14, 15, 17.

המיועד   200 במגרש  בניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת 
הברזל  מסילת  מציר  מזרחי  בניין  קו  הנדסיים:  למיתקנים 
מצב  בתכנית  כמשורטט   - מערבי  בניין  קו  מ',   43 המזרחית: 

מוצע.

טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

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

ולבנייה  מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רח/מק/2/112/ה",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רח/2/112/ב, רח/במ/1/2103, כפיפות לתכניות רח/2/112/ג, 

רח/2000/ב/1, רח/מק/2000/יב, רח/תמא/2/4.

מנוף,  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
יובל,  רח' דרך אצ"ל, רח' דרך בן גרא, רח' דרך הים, שכ' 
רח' חיים בר לב, רח' ישראל בלקינד - גוש 3648, חלקות 
בשלמותן;   49  ,47 חלקות   ,3654 גוש  בשלמותן;   278  ,277
פינת  התכנית:  גבולות  בשלמותה;   242 חלקה   ,3699 גוש 
דרך  גרא,  בן  ודרך  בלקינד  ישראל  לב,  בר  חיים  הרחובת 

הים, דרך האצ"ל ורח' המנוף; שטח התכנית: 23,113 מ"ר.

לצורך  בעלים  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת   
משמש  )אשר  לשב"צ  קרקע  ייעוד  בין  שטחים  החלפת 
בפועל כשצ"פ( ובין ייעוד קרקע לשצ"פ לצורך בניית מבני 

ציבור ברח' האצ"ל ודרך הים.

בהסכמת  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים בין: חלק מחלקה 242 בשטח של 5.400 מ"ר הנמצא 
בהמשך  בלקינד,  וישראל  לב  בר  חיים  הרחובות  בפינת 
הסדרת  לצורך  זאת  ציבורי,  כגן  והמשמש  שז"ר  לביה"ס 
ו–47 בפינת הרחובות   277 ב( חלקי חלקות  המצב הקיים; 
מבני  בניית  לצורך  זאת  בייעוד שצ"פ,  הים  ודרך  האצ"ל 
שב"צ בשטח של 5,406 מ"ר בפינת הרחובות האצ"ל ודרך 

הים, בכניסה הצפונית לעיר.

"תכנית מיתאר מס' רח/414-0120998", שינוי לתכנית רח/  )2(
מק/2200/ב, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, רח/2200, רח/
רח/ רח/מק/2200/א,  רח/מק/2000/ב/5,  מק/2000/ב/2, 

תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' יובל נאמן   
- גוש 3694, ח"ח 32, 121-118, 228, 229, 329; מגרשים 98-47 

בשלמותם מתכנית רח/2200; שטח התכנית: 28,618 מ"ר.

הדרכים  לפיתוח  בינוי  הוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
הפרטיות במגרשי הקוטג'ים בשכונת רחובות המדע.

לדרכים  הפיתוח  הוראות  פירוט  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הפרטיות במגרשי הקוטג'ים בשכונת רחובות המדע.

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 
ולבנייה רחובות, רח' ביל"ו 2, טל' 08-9392293. העתק ההתנגדות 
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.11.2010 ובילקוט הפרסומים 6167, התשע"א, עמ' 1349.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מזרח השרון, קלנסווה 42837, ובמשרדי הוועדה 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מזרח השרון  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר 
מס' עח/מק/12/141

שם התכנית: ביתן אהרון, תחנת דלק
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
עמק חפר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז 
לתכנית  שינוי  עח/מק/12/141",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת 

עח/141, כפיפות לתכניות עח/200, תמא/35, תמא/4/18.

גוש   - אהרון  ביתן  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
8315, ח"ח 301, כמסומן בקו כחול בתשריט.

מטרת התכנית: יצירת מגרש להקמת תחנת תדלוק מדרגה 
ב' לפי הוראות תמא/18, תיקון 4.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב', 
לפי הוראות תמא/18, תיקון 4, על ידי שינוי ייעוד קרקע מחקלאי 

לתחנת תדלוק; ב( חלוקה של מגרשים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .09-8981661 טל'  רופין,  מדרשת  ליד  חפר,  עמק  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז   ולבנייה 

טל' 08-9788466.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
רן אידן  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה עמק חפר  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי יקנעם עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' יק/41/9680", 
בתחום  הגיא  שער  לשכונת  אדריכלי  ועיצוב  בינוי  הוראות 

תכנית ג/9680, שינוי לתכנית פירוט ג/9680.

מציר  מזרחי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מסילת הברזל המזרחית מ–80 מ' ל–43 מ'; ב( קווי הבניין במגרש 

יהיו כמסומן בתשריט.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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 
דרום  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
 השרון, קרית המועצה, ת"ד 500, נוה ירק 49945, טל' 03-9000560. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 קריית הממשלה, שד' הרצל  ולבנייה מחוז המרכז, 

טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

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

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מקומית מס' חש/מק/44/12", שינוי לתכניות משמ/46, שגפ/81, 
חש/10/10, חש/11/10, חש/15/10, הקמת בריכת שחייה פרטית 

בנחלה ושינוי בהוראות בינוי.

גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בצרה - 
8975, חלקה 29; שטח התכנית: 9,468 מ"ר.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הוראות בינוי בתחום 
התכנית, הכל בלא שינוי בסך כל השטחים המותרים לבנייה; 
להקמת  סביבה  ואיכות  תברואה  בינוי,  הוראות  קביעת  ב( 

בריכת שחייה פרטית בתחום התכנית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6483, התשע"ג.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

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

מש/מק/130/1/8", שינוי לתכנית מש/במ/1001/1-8.

 ,8656 גוש   - זמר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 2.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנייה.
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מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' עפ/מק/2/22/302", שינוי 

לתכנית עפ/מק/22/302.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה - גוש 16663, 
חלקה 113.

ב( שינוי  יח"ד;  עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מספר 
קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5713.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  עפולה,   ,47 חנקין  יהושע  רח'  עפולה,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6520344
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון,   מחוז 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

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

לתכנית  שינוי  אג/מק/048/2101",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/2101.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יסוד המעלה - גוש   
13032, ח"ח 3; גוש 13994, ח"ח 15, 16.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6370, התשע"ב, עמ' 2372.

לתכנית  שינוי  אג/מק/044/5952",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12815.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טובא זנגריה - גוש   
14149, חלקה 71.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות   
הבנייה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6492, התשע"ג, עמ' 769.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע  לבנייה  לתכנון 
הגלילית, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  

 - עילית  יקנעם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
התכנית:  שטח  בשלמותה;   9999 חלקה   ,12742-12740 גושים 

535,780 מ"ר.

והנחיות  פירוט הגדרות  ועיקרי הוראותיה:  מטרת תכנית 
לפיתוח ולעיצוב אדריכלי בכל תחום שכונת שער הגיא, שינוי 

ותוספות לתכנית ג/9680.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6449.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
1, טל' 04-9596095,  יקנעם עילית, רח' צאלים  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי   ,vaada@yoqneam.org.il דוא"ל:   ,04-9591668 פקס' 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  עילית,  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עירית טלמור  
מהנדסת העיר יקנעם עילית  

מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נהריה  ולבנייה 
ג/נה/מק/110",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
ג/851, בהתאם לתכניות  ג/10715,  ג/נה/מק/38,  שינוי לתכניות 

תמא34ב/4, תמא35.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18146, 
חלקות 21-19, 431, 433 בשלמותן, ח"ח 10, 25, 26.

וחלוקה מחדש, שינוי  איחוד  א(  הוראות התכנית:  עיקרי 
שנקבעו  בנייה  זכויות  העברת  ב(  תכסית;  שינוי  בניין,  קווי 
באותה תכנית בין מגרשים בתחומה ובלי לשנות את סך השטח 
יגדל  לא  ייעוד  בכל  המותר  השטח  בתכנית.  לבנייה  המותר 
ביותר מ–50%; ג( העברת זכויות בנייה תותר רק בין שטח 102 

ו–104.

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 
ולבנייה נהריה, שד' הגעתון 19, נהריה, טל' 04-9879891, העתק 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ז'קי סבג  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נהריה  
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נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  תכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע, ד"נ גלבוע 18120, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6533252 טל' 
קריית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

הממשלה, נצרת עילית 17000, טל' 04-65085180.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

דני עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' מק/גמ/398/4748".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית כפר   
תבור - גוש 17036 )מוסדר(, חלקה 34 בשלמותה, ח"ח 94; 

גוש 17038 )מוסדר(, ח"ח 28; שטח התכנית: 13,865 מ"ר.

שנקבע  עלמין  לבית  שטח  הרחבת  א(  התכנית:  מטרות   
בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  ב(  ג/4748;  בתכנית 

בינוי.

"תכנית מפורטת מס' מק/גמ/414/6695".  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנאל - גוש 17376   
)מוסדר(, חלקה 16 בשלמותה; שטח התכנית: 459 מ"ר.

ידי  על  הקיימת  לבנייה  לגיטימציה  מתן  התכנית:  מטרת   
המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  תכסית,  הגדלת 
קווי  והקטנת  המותרים,  הבנייה  אחוזי  הכל  סך  במסגרת 

בניין לפי תשריט מצב מוצע.

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 
תבור  כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6772333 קווי  רב  טל'   ,15241
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 

הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צביקה כהן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

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

בבכמק28/12/6778".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דיר אל אסד - גוש 
18818 )מוסדר(, ח"ח 17; שטח התכנית: 830 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין לפי תשריט.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
                                        לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם

מרחב תכנון מקומי גלבוע

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

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/139", שינוי לתכניות משצ6,   )1(
תמא3, תמא35, תממ2/9, תואמת לתכנית תמא18.

גוש   - פרזון  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
20569, ח"ח 31, 53; גוש 20746, ח"ח 42, 45; שטח התכנית: 

19,126 מ"ר.

מטרות התכנית: א( שינוי ייעוד קרקע חקלאית לפי משצ6   
לשטח לתחנת תדלוק רמה א, לפי תמא18; ב( איחוד וחלוקה 
בינוי  הנחיות  קביעת  ד(  בניין;  קווי  קביעת  ג(  למגרשים; 

לעיצוב אדריכלי.

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/327", שינוי לתכנית ג/13755.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נורית - גוש 20862,   
ח"ח 1, 2.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בנייה מגבול המגרש   
לבריכת שחייה ל–1.2 מ' במקום 5 מ', ושינוי במרחק מבריכת 

שחייה לבית; ב( שינוי בגובה קומה מותר במבנה מגורים.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
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"תכנית מפורטת מס' גע/מק/250", שינוי לתכניות ג/7551,   )1(
ג/17222, כפיפות לתכנית ג/12997.

גוש   - הלל  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
13125, ח"ח 40, 54.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה; ב( שינוי    
קווי בניין הקבועים בתכנית ג/17222.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5716.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/255", שינוי לתכנית ג/12887.  )2(

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

בתכנית  הקבועים  הבניין  בקווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
ג/12887.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
20.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6277.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'   ,12100 עליון  גליל  ד"נ  העליון,  הגליל  ולבנייה   לתכנון 
04-6816373, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
וכל   ,04-6508503 טל'  עילית,  נצרת  הממשלה,  קרית  הצפון, 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אלכס שפול  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

                                   המקומית לתכנון ולבנייה גליל עליון

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,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  התחתון  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גת/

מק/12/8094".

גוש   - אבני  גבעת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 121-4 חלקות   ,15210 גוש  בשלמותן;   276-4 חלקות   ,15179
 ,15223 גוש  בשלמותן;   140-2 חלקות   ,15211 גוש  בשלמותן; 
חלקות 194-6 בשלמותן; גוש 15225, ח"ח 92-88, 95, 96, 98, 99, 
105, 118, 119; גוש 15228, חלקות 57-55, 60, 61, 67, 68, 78-75, 
93, 94, 97, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 125 בשלמותן, ח"ח 
64, 74-69, 105, 118, 120; גוש 15229, ח"ח 94; גוש 15241, חלקות 
64, 66, 68, 70, 89, 95, 97, 106-99 בשלמותן, ח"ח 2, 16, 17, 61, 

.93 ,91 ,78 ,76 ,74 ,72 ,63

עיצוב  בדבר  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אדריכלי באזורי מגורים א' על ידי מתן אפשרות לבנות מדרגות 

חיצוניות במגרשי מגורים א', בלא פיצול יחידות דיור.

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   ולבנייה 

לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

מרחב תכנון מקומי גליל עליון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה גליל עליון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/258", שינוי לתכנית ג/13536,   )1(
כפיפות לתכנית גע/תש/0066, גובלת לתכנית גע/מק/197.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דפנה - גוש 13247,   
ח"ח 7.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין באזור מבני משק ומיתקן   
הנדסי.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/263", שינוי לתכנית ג/6066.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מתחם מועצה אזורית   
מבואות חרמון - גוש 13499, ח"ח 8; גוש 13656, ח"ח 1.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בין אזור ספורט   
מגרש  בגודל  שינוי  ג(  בניין;  קווי  שינוי  ב(  ציבור;  למבני 
ג/6066 בדבר כיסוי  ד( שינוי בהוראות התכנית  מינימלי; 
בנייה  מאחוזי   20% העברת  ה(   ;2002A שטח  בתא  קרקע 
מקומה 2 לקומה 1 בתא שטח 2002A בלי לשנות את סך 
כל אחוזי הבנייה המותרים לפי תכנית ג/6066; ו( העברת 
 2001A 15% מאחוזי הבנייה מקומה 3 לקומה 1 בתא שטח
בלי לשנות את סך כל אחוזי הבנייה המותרים לפי תכנית 

ג/6066.

"תכנית מפורטת מס' גע/מק/266", שינוי לתכניות ג/3844,   )3(
ג/16175.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כורזים - גוש 13929,   
ח"ח 5; גוש 13934, ח"ח 4.

בתכנית  הקבועים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
בשטח  אירוח  ליחידות  בינוי  הוראות  שינוי  ב(  ג/3844; 
שייעודו מגורים, מס' קומות וגובה; ג( שינוי הוראות בינוי 
באזור מגורים לתוספת מרתף; ד( העברת זכויות בנייה בין 
שתי יחידות מגורים מאושרות בלא תוספת זכויות בנייה.

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'   ,12100 עליון  גליל  ד"נ  העליון,  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6816373 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, נצרת 

עילית, טל' 04-6508503.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי גליל עליון

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

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית אלה:
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השטחים למטרות עיקריות.

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  לפי  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
טל'   ,5 מערבי  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
04-9879610. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית 
טל'  עילית,  נצרת  קריית הממשלה,  הצפון,  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

.04-6508503

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

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

חא/מק/19/2011", שינוי לתכנית ג/2315.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מזרעה - גוש 18137, 
חלקה 9 בשלמותה.

ציבור  לבנייני  שטח  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים;  על חשבון שטח  ג/2315 מאושרת  בתכנית   המאושר 
ב( איחוד וחלוקה בהסכמה לשטח בנייני ציבור, מגורים ודרכים; 

ג( שינוי קווי בניין לשטח לבנייני ציבור בהתאם למצב קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1990.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9879610 טל'   ,5 מערבי  גליל  ד"נ  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון 
קריית  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508503, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רומן טביקמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חבל אשר  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/יז/02/8038" שינוי 

לתכנית ג/8038.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דליה - גוש 12351, 
חלקות 4, 5 בשלמותן, ח"ח 6.

עיקרי הוראות התכנית: החלפת שטחים בין שטח המיועד 
לתעשייה לבין שטח המיועד לאחסנה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  הרואה את  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 

 ,17511 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית  הצפון,  מחוז   ולבנייה 
טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

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

גת/מק/2/10034", בית רימון, שינוי לתכנית ג/10034.

גוש   - רימון  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
16586, ח"ח 3; גוש 16587, ח"ח 1; גוש 16590, ח"ח 18; גוש 16593, 

ח"ח 1.

לשינוי  ג/10034  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
גודל מגרש מינימלי, קווי בניין ולהגדלת שטח כיסוי קרקע.

הקבועים  בניין  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכנית ג/10034; ב( שינוי בהוראות לפי תכנית ג/10034 בדבר 
תכנית  לפי  בהוראות  שינוי  ג(  אדריכליים;  עיצוב  או  בינוי 

ג/10034 בדבר גודל שטח שמותר להקים עליו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24.5.2011 ובילקוט הפרסומים 6276, התשע"א, עמ' 5873.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה הגליל התחתון, ד"נ גליל תחתון, טל' 04-6628210, 
קריית  ולבנייה מחוז הצפון,  ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מוטי דותן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חבל אשר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
חא/מק/10/2010",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 

שינוי לתכנית ג/12615.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שמרת - גוש 18110, 
ח"ח 4, 8, 13-10, 17.

מטרות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה, הגדלת שטחים 
לצורכי ציבור ושינוי בהוראות הבינוי.

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
בקווי  שינויים  ד(  ציבור;  שטחי  הגדלת  ג(  דרך;  הרחבת  ב( 
אדריכלי;  ועיצוב  בינוי  בדבר  בהוראות  שינויים  ה(  בניין; 
השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  בנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  ו( 
בגודל  שינוי  ז(  יותר מ–50%;  ולא  ייעוד  בכל  הכולל המותר 
כל  סך  הגדלת  בלא  יח"ד  מס'  הגדלת  ח(  מינימלי;  מגרש 



2645 ילקוט הפרסומים 6543, כ"ה בשבט התשע"ג, 5.2.2013

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מעלה הגליל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
שינוי  מג/מק-40/2012",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון 

לתכניות ג/16384, ג/4826, בהתאם לתכנית 2/60/2.

גוש   - ורדים  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
18706, חלקה 87 בשלמותה, ח"ח 176.

בהתאם  בניין  קווי  הסדרת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לבנייה הקיימת בפועל; ב( שינוי קווי בניין, רח' שניר 134, כפר 
ורדים; ג( שינוי קו בניין צדי מכיוון חלקה 21, ד( שינוי קו בניין 

אחורי.

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 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
 .04-9979659 טל'  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 

.17000

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אדם קולמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
מס' מנ/מק/2511", איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים, שכונה 
ג/16699,  לתכניות  כפיפות  ג/6296,  לתכנית  שינוי  מערבית, 

תמא35, תממ2, שינוי 9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעיליא - גוש 18639, 
חלקות 13, 14, 32-26, 40-38, 43 בשלמותן, ח"ח 4, 9, 10, 12, 15, 
20-17, 25, 37-33, 41, 42, 44, 46, 158, 159; גוש 18640, ח"ח 8, 
17-13, 21-19, 34-31, 38, 73; גוש 18641, חלקות 71-62, 76-73 

בשלמותן, ח"ח 23, 24, 72, 80-77.

קביעת  ב(  וחלוקה;  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוראות למתן היתרי בנייה והנחיות לפיתוח ותשתיות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6383, התשע"ב.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

טוביה גלזר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 להגיש התנגדות בתוך 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא למשרדי  04-6520038. העתק ההתנגדות  טל'  יזרעאל, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, משרד הפנים, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

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

"תכנית מפורטת מס' מק/יז/17/287", שינוי לתכניות גבמ 287,   )1(
משצ 19.

גוש   - ברק  אחוזת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17022, ח"ח 6; גוש 17784, חלקה 143 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת שטחים לצורכי ציבור   
לצורך הקמת בית ספר; ב( איחוד וחלוקה מחדש; ג( שינוי 
בקווי בניין; ד( שינוי בהוראות בינוי; ה( שינוי בדבר גודל 

מגרש מינימלי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6383, התשע"ב, עמ' 2837.

לתכניות  שינוי  מק/יז/08/4551",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/1707, ג/4551.

 ,17585 גוש   - זרזיר  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית   
ח"ח 35, 38.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
15.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 5010.

לתכניות  שינוי  מק/יז/02/8455",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/8455, מק/יז/24/8455.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אלונים - גוש 12312,   
חלקה 32 בשלמותה, ח"ח 31, 33, 36.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה, ניוד זכויות בנייה,   
שינוי קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
23.12.2011 ובילקוט הפרסומים 6370, התשע"ב, עמ' 2373.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה יזרעאלים, בניין המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6429660 טל' 
וכל  טל' 04-6508508,  נצרת עילית,  מחוז הצפון, משרד הפנים, 
מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה יזרעאלים  
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הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9868670
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
שינוי  שג/מק/08/11",  מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 

לתכניות ג/15565, ג/1933, ג/6769.

 ,19733 גוש   - ומקומם: שעב  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 20 בשלמותה, ח"ח 203.

בניין  קווי  בדבר  הוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בלא שינוי בזכויות הבנייה, קווי הבניין לפי תשריט מצב מוצע, 

ושינוי קווי בניין בחזית המערבית לבנייה מוצעת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6457, התשע"ב, עמ' 5723.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9868670 טל'  טמרה,   ,377 ת"ד  טמרה,  הגליל,  שפלת  ולבנייה 
נצרת  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
עילית, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סיאח חמוד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: שינוי קו בניין אחורי, רח' זכרון יעקב 

20-16, רובע ט, אשדוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבנייה 
מס' 3/מק/2253", שינוי  "תכנית מפורטת  מחוז הדרום מופקדת 
לתכנית 3/במ/1/14, כפיפות לתכניות 3/מק/2071, 62/101/02/3, 

.98/101/02/3 ,85/101/02/3

סיווג התכנית: תכנית מפורטת.

ט',  רובע  אשדוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' זכרון יעקב 20-16 - גוש 2386, חלקה 113, ח"ח 143; שטח 

התכנית: 3.603 דונם.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין אחורי כדי לאפשר מקום 
זכויות בנייה במגרש שטרם מומשו, שינויים בבינוי,  למימוש 
בבניין  הדירות  והרחבת  לגג  ליציאה  חלקית  קומה  הוספת 

הקיים בלי להוסיף זכויות בנייה במגרש.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין אחורי מ–8 מ' 
ל–8-4 מ' כמסומן בנספח הבינוי ובתשריט; ב( שינוי של הוראות 
לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ג( שינוי במספר 

הקומות, מ–3 קומות ל–3 קומות + קומה חלקית ליציאה לגג.

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה משגב מופקדת "תכנית מפורטת מקומית מס' 

מש/מק/9/5357", שינוי לתכנית ג/5357.

 ,19034 גוש   - גילון  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
92; מגרש מס'  )בשלמותה(, ח"ח   6 19163, חלקה  גוש   ;58 ח"ח 

207; שטח התכנית: 0.6664 דונם.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בין שטחי המגורים, שצ"פ 
ושטח יער, ושינוי קווי בניין.

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 
 ,20179 משגב  ד"נ  תרדיון,  תעשיה  אזור  משגב,   ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9990102 טל' 
נצרת עילית   ,595 ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד  המחוזית לתכנון 

17000, טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הגליל  שפלת  ולבנייה  לתכנון 

לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

ג/10552,  לתכנית  בהתאם  שג/מק/17/11",  מס'  "תכנית   )1(
שינוי לתכנית ג/16001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כאבול - גוש 19607,   
חלקה 6 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים בלא   
הסכמת בעלים.

"תכנית מס' שג/מק/11/12", שינוי לתכנית ג/6956.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טמרה - גוש 18586,   
ח"ח 4.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי הוראות בדבר קווי בניין   
במגרש 12א/4 + 11א/4 בלבד, בלא שינוי בזכויות הבנייה; 
ב( איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי תשריט מצב מוצע.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או 
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 
ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
 למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טמרה, ת"ד 377, טמרה, טל' 
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 32 מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
4 יחידות דיור בעבור דירה  המיועד למגורים א', בבית בעל 
ידי:  על  ג,  בשכ'   ,32/2 הגאולים  ברח'  הקרקע  בקומת   2 מס' 
מקלט  הקמת  ב(  הקיימת;  לבנייה  בהתאם  בניין  קו  שינוי  א( 
צמוד למחסן הקיים בחזית צדדית )צפון מערבית( של המגרש 

במקום חלק ממחסן מאושר בהיתר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6282.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
באר   ,2 בגין  מנחם  כיכר   ,15 ת"ד  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463650 טל'  שבע, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

רוביק דנילוביץ'  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכניות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתיבות  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 22/מק/2083", שינוי לתכנית 133/02/22.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' גרשונוביץ   
- גוש 39579, חלקה 47.

וחלוקת מגרשים בלא  א( איחוד  עיקרי הוראות התכנית:   
שינוי בשטח; ב( שינוי בקו בניין מ–5 מ' ל–3 מ'; ג( העברת 
1,510 מ"ר שטחים עיקריים ו–260 מ"ר שטחי שירות, מתאי 
שטח 101, 102, 103 לתא שטח A100; ד( העברת 800 מ"ר 
משטחי הבנייה למטרות עיקריות מתחת לקרקע אל מעל 
למטרות  הבנייה  משטחי  מ"ר   150 העברת  ה(  הקרקע; 

שירות מתחת לקרקע אל מעל הקרקע.

"תכנית מס' 22/מק/2084", שינוי לתכנית 78/102/03/22.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' הרב חי   
הכהן - גוש 39630, חלקה 59.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת מגרש בהסכמת בעלים;   
ב( שינוי קו בניין; ג( שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש 
בלא  יח"ד  מספר  הגדלת  ד(  בניין;  עליו  להקים  שמותר 

הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות.

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 
של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות  להגיש 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
טל'   ,1 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

.08-9938757

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתיבות  

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 חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, 
הוועדה המקומית לתכנון  בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי 
ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, אשדוד, 
ההתנגדות  העתק   .08-8677810 פקס'   ,08-8545318-9 טל' 
 יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, 
רח' התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263795. ניתן לעיין 
בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה המחוזית, בשעות קבלת 
בטל'  הארכיב,  על  האחראית  עם  מראש  ובתיאום  הקהל 

.08-6263791

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יחיאל לסרי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
5/מק/2596",  מס'  "תכנית  מופקדת  באר שבע  ולבנייה  לתכנון 

שינוי לתכנית 167/03/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' ע. שרה, 
רח' המכונאי, פינת רח' הבדיל - גוש 38144, חלקה 36, ח"ח 51, 54.

 230 מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת 
ידי: א( שינוי קו בניין קדמי ל–0.0 בעבור  באזור תעשייה, על 
בור לבדיקת הרכבים וקירות בטיחות עד לגובה 2 מ'; ב( שינוי 
הוראות בינוי; ג( העברת זכויות בנייה למטרה עיקרית ממעל 

מפלס הכניסה הקובעת אל מתחת למפלס הכניסה.

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 ולבנייה באר שבע, כיכר מנחם בגין 1, ת"ד 15, באר שבע, 

טל' 08-6463656.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 5/מק/2620", 

שינוי לתכנית 11/108/03/5, כפיפות לתכנית 155/102/02/5.

ג',  שכ'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
רח' הגאולים 32/2 - גוש 38030, חלקה 156, ח"ח 177.
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צביקה קדמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שקמים  

מרחב תכנון מקומי תמר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 10/מק/1046

שם התכנית: עין גדי מפעל מים
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה תמר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
כפיפות  10/מק/1046",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום 
משד/4,   ,32/100/02/10  ,21/100/02/10  ,100/02/10 לתכניות 

.58/100/02/10 ,11/101/02/10

סוג התכנית: תכנית מפורטת.

היתרים והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נפת באר שבע, סדום, 
מגוש  חלק   ;237.210  Y קואורדינטה   ,596.410  :X קואורדינטה 
100562, חלקה 2 בשלמותה, חלקי חלקה 3; חלק מגוש 100561, 

חלקי חלקה 7.

בניין  וקווי  סטטורים  גבולות  הסדרת  התכנית:  מטרת 
למגרש מפעל מים מינרליים של קיבוץ עין גדי.

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ב( שינוי בקווי  בהסכמת כל הבעלים בחלק מתחום התכנית; 

בניין במגרש.

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 ולבנייה תמר, נווה זוהר, ד"נ ים המלח 86910, 
יומצא  08-6584102. העתק ההתנגדות  פקס'   ,08-6688841 טל' 
הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
קריית הממשלה, משרד הפנים, רח' התקוה 4, באר שבע, פקס' 

.08-6263781

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
דב ליטבינוף  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תמר  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית מלאכי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 18/מק/2070", שינוי 

לתכנית 1/122/03/18.

שכ'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המייסדים, רח' הבשור 6 - גוש 2470, חלקה 4.

תת– איחוד  בניין,  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מגרשים, שינוי הוראות התכנית בדבר בינוי.

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 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, רח' ז'בוטינסקי 8, קרית מלאכי, 
הוועדה  למשרדי  יוגש  ההתנגדות  העתק   .08-8608700 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 

.08-6263785

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מוטי מלכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי שקמים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שקמים  ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מקומית מס' 6/מק/2169", משק 

25 )לוזון(, שינוי לתכנית 136/03/6 - ניר ישראל.

גוש   - ישראל  ניר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
2673, חלקה 6, משק 25; שטח התכנית: 22.228 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין במשק 25 בהתאמה 
למצב קיים - הכשרת מחסן שבנוי בחריגה מקווי הבניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
א',  בימים:  קהל  קבלת  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
ג', בשעות: 13.00-8.00. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  תכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים 
08-8500705. העתק  79835, טל'  ולבנייה שקמים, ד"נ שקמים 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'   ,84100 שבע  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקוה  רח'  הדרום,  מחוז 

.08-6263795
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בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 10310-01-13

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

ובעניין פירוק חברת נופי יהודה בע"מ.

והמבקש: ארז עטואר, ע"י ב"כ עו"ד דגנית לפידור-זינגר, 
מרח' איסרליש 22, תל אביב 67014.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.4.2013, בשעה 9.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.4.2013

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

דגנית לפידור-זינגר, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1007-12

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

ובעניין פירוק חברת גלינה בר בע"מ, ח"פ 51-358633-9.

והמבקשים: טמפו משקאות בע"מ, ואח', ע"י ב"כ עו"ד רמי 
קוגן, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.8.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.2.2013.

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

רמי קוגן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 49179-07-12

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

ובעניין פירוק חברת ש.י. מאגרי מזון בע"מ, ח"פ 51-342355-8.

יוסי פרץ, ת"ז 057894362, ע"י ב"כ עו"ד דניאל  והמבקש: 
לוין, מרח' אברבנאל 21, ירושלים 92477, טל' 02-5669629, פקס' 

.02-5662462

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.7.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.2.2013, בשעה 10.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.13.2.2013

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

דניאל לוין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 30619-09-12

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

ח"פ בע"מ,  רדיוגרפי  טיים   - ריל  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-228143-7

ממשרד  דין,  עורכי  ב"כ  ע"י  ואח',  דגן,  עופר  והמבקשים: 
טל'  ירושלים,   ,17 ג'ורג'  המלך  מרח'  פוסטרנק,   ולדימיר 

02-6221737, פקס' 077-2199100.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 14.3.2013, 

בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 4.3.2013.

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

ויקטוריה קרן, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 55756-12-12

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

ח"פ בע"מ,   )1988( רכב  עסקי  קאר  סמי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-129599-0

ע"י  טוב,  סימן  יהודה  ואודי  שפירא  הרצל  והמבקשים: 
טל' אביב,  תל   ,23 בגין  מנחם  מדרך  אוסלקה,  אסף  עו"ד   ב"כ 

073-7961496, פקס' 03-6868099.

בקשה  הוגשה   27.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 26.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.2.2013.

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 55802-12-12

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

ח"פ בע"מ,  )ש.מ.ר(  מכירות  לקידום  החברה  פירוק   ובעניין 
.51-377205-3

צ'רנומורץ',  ואולגה  רביב  איילת  כרמלי,  קרן  והמבקשות: 
ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה, מדרך מנחם בגין 23, תל אביב, טל'  

073-7961496, פקס' 03-6868099

בקשה  הוגשה   27.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 26.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.2.2013.

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

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34713-04-12

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

ובעניין פירוק חברת פרג'ים בילדים בע"מ, ח"פ 51-266728-8.

עו"ד  ב"כ  ע"י   ,033986068 ת"ז  עודה,  אחמד  והמבקש: 
אלכסנדר ספינרד ואח', מדרך השלום 2, בית מיקרודף, קומה 3, 

תל אביב, טל' 03-6961211, פקס' 03-6961210.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.2.2013

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

מיה עובדיה, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 36050-11-12

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

ובעניין פירוק חברת אנלימיטד קפיטל בע"מ, ח"פ 51-335609-7.

והמבקשים: ולדלן וורונוב ואלאונורה קונדרטוב, ע"י ב"כ 
ת"ד   ,4 ברקוביץ  מרח'  כהן,   חגית  עו"ד  ו/או  גביש  יניב  עו"ד 

33111, תל אביב 61330.

בקשה  הוגשה   19.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 7.3.2013, בשעה 8.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 28.2.2013.

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

חגית כהן, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 63196-12-12

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

ובעניין פירוק חברת העץ - הרצליה בע"מ, ח"פ 51-167552-2, 
משד' מנחם בגין, הרצליה.

והמבקשת: עזריאל קרייטר חברה ליבוא וסחר עצים בע"מ, 
ר' קריספין- ו/ו  ח"פ 51-106020-4, ע"י ב"כ עו"ד א' קריספין 
טל'  ,63301 אביב  תל   ,14 אלנבי  מרח'  קריספין,  ג'  ו/או   גונן 

03-5167744, פקס' 03-5167081.

בקשה  הוגשה   31.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.2.2013.

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

גיל קריספין, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 767-01-13

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

ובעניין פירוק חברת מרוולס גרופ בע"מ, ח"פ 51-419378-8.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן גבירול 52, 

תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 14.2.2013.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 61790-12-12

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

ובעניין פירוק חברת ל.י.א.ר ניהול נכסים בע"מ, ח"פ 51-310871-2.

עובדיה   .2  .23680945 ת"ז  מזרחי,  מאיר   .1 והמבקשים: 
גבריאל, ת"ז 02355025. 3. עובדיה יצחק, ת"ז 02481613, ע"י ב"כ 
)מגדל סונול(, תל אביב   52 גזית, מדרך מנחם בגין  עו"ד איתי 

67137, טל' 03-7914447, פקס' 03-6880101.

בקשה  הוגשה   31.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

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

איתי גזית, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 62446-12-12

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

ובעניין פירוק חברת חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ.

ידי  על  אלמוג",  ב"בנין  הדירות  בעלי  חברת  והמבקשים: 
נציגותה הנבחרת וגם פרופ' שמואל קניג וגם ד"ר ראובן אשל, 
ע"י ב"כ ממשרד עו"ד דן סלע, רח' תרפ"ב 1, רמת גן 52503, טל' 

.dan@dns-law.co.il :03-5753944, דוא"ל

בקשה  הוגשה   31.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.2.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.2.2013.

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

דן סלע, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 33828-12-12

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

ח"פ בע"מ,  ספורטליין  נאסקאר  חברת  פירוק   ובעניין 
51-363506-0, מרח' חלוצי התעשייה, חיפה.

בשארה  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,060625274 ת"ז  גור,  אורי  והמבקש: 
פקס'  ,04-8526116 טל'  חיפה,   ,57 העצמאות  מדרך   פארס, 

.04-8526117

בקשה  הוגשה   18.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.2.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.2.2013.

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

בשארה פארס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 37028-12-12

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

ובעניין פירוק חברת אגס אדום בע"מ.

וסייד  עלי  אבו  נגיאת  סאלח,  אבו  אנתיסאר  והמבקשים: 
327, כרמיאל  ב"כ עו"ד חאזם חלאילה, ת"ד  ע"י  אחמד סעיד, 

.21613

בקשה  הוגשה   16.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.3.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 28.2.2013.

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

חאזם חלאילה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 4684-01-13

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

ח"פ בע"מ,  לבנין  חברה  אשנב  חברת  פירוק   ובעניין 
51-146609-6, מרח' קהילת ונציה 12, תל–אביב-יפו.

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד שלום גולדבלט 
רהב  ו/או  ניסים  דני  ו/או  יריב  הראל  ו/או  גינדס  אהוד  ו/או 
עין-דר ו/או אתי ינאי-נווה ו/או ליאת צרפתי שלום ו/או ניצן 
מרח'  סטולר,  מור  ו/או  לוי  מור  ו/או  חומרי  סיון  ו/או  נחמני 
מנחם בגין 7 )בית גיבור ספורט(, רמת גן 52521, טל' 03-7549933, 

פקס' 03-7549934.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 18.2.2013.

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

שלום גולדבלט, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 22777-01-13

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

ח"פ  בע"מ,  להשקעות  חברה  נחושתן  חברת  פירוק  ובעניין 
.52-000201-5

והמבקש: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד יובל 
ברגיל, ממשרד יגאל ארנון ושות', רח' הלל 31, ירושלים 94581.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.27.2.2013

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

יובל ברגיל, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 29524-12-12

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

ובעניין פירוק חברת נטלי בביוף בע"מ,

ברכה,  עמוס  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ספיר  מאיה  והמבקשות: 
משד' רוטשילד 15, תל אביב 66881.

בקשה  הוגשה   16.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

26.2.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

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

ביום 24.2.2013.

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

עמוס ברכה, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 13769-01-13

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

ח"פ בע"מ,  תערוכות  ג'י  אל  טי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-454613-4

והמבקשים: אסף שטמר ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 

18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2013, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.3.2013.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1628-10-11

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

ח"פ בע"מ,  אלעד  פרינט  קשת  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-362256-3

והמבקשים: ניסים ברכה, ואח', ע"י ב"כ עו"ד חיה לזר נוטקין, 
פקס'  ,08-9453604 טל'  רחובות,  המדע,  פארק   ,10 פלאוט   מרח' 

.08-9453605

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.10.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 1.3.2013.

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

חיה לזר נוטקין, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 27043-12-12

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

ח"פ בע"מ,  הובלות  אמיתי  מלאכי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-346900-7

ח"פ בע"מ,  בניין  לחומרי  המרכז  ס.א.י.  חברת   והמבקשת: 
עו"ד  ב"כ  ע"י  יהודה,  אור   ,11 הראשונים  מרח'   ,51-207008-7
ניסים אזולאי, ממשרד עורדי דין דודו רד, רח' היצירה 29, רמת 

גן, טל' 03-5669002, פקס' 03-5669001.

בקשה  הוגשה   13.12.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.2.2013, בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.2.2013.

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

ניסים אזולאי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 18506-11-12

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

ובעניין פירוק חברת ה.א.ל. ערד 2000 )1999( קבלנות ויזמות 
בע"מ, ח"פ 51-276172-7.

קבוע  נכסים  ככונס  טישמן, בתפקידו  דורון  עו"ד  והמבקש: 
של החברה, ממשרד עורכי דין טישמן-פריצקי-לוין, צדוק ושות', 

רח' הארבעה 10, ת"ד 20609, תל אביב 61205.

בקשה  הוגשה   11.11.2012 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בבאר שבע  המחוזי  לבית המשפט 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 17.3.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

דורון טישמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 1088-12-12

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

ובעניין פירוק חברת זנית סולר בע"מ, ח"פ 51-383695-7.

והמבקשים: גלעד אדמית ו–13 עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד 
אופיר רונן ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון, מרח' אבן 

גבירול 52, תל אביב 64364, טל' 03-6911808, פקס' 03-6964670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.12.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.3.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.3.2013.

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

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 22066-01-13

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

ח"פ בע"מ,  )ר"ג(  קפה  בתי  א.ג.ע.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-229626-0

והמבקשים: סתיו בן אור ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 

18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 3.3.2013.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 25849-01-13

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

ח"פ בע"מ,  וניהול  יעוץ  אבנש  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-369812-6

רפאל,  אורי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  לם  אבנר  והמבקשים: 
 מרח' גיבורי ישראל 5א, ת"ד 8834, נתניה, טל' 09-8623636, פקס'

.09-8623634

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.1.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.3.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.3.2013.

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

אורי רפאל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  



2655 ילקוט הפרסומים 6543, כ"ה בשבט התשע"ג, 5.2.2013

תאריך רישום: כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: קיבוץ רמת דוד.  )1(

מס' האגודה: 57-000115-6.  
המען: עמקים, רמת דוד 30093.  

תאריך רישום: כ"ג בשבט התרצ"ג )19 בפברואר 1933(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש ואגודה לאספקת מים.  

שם האגודה: הבונים - מושב שיתופי להתישבות של חיילים   )2(
משוחררים בע"מ.

מס' האגודה: 57-000793-0.  
המען: ד"נ חוף הכרמל, הבונים 30845.  

תאריך רישום: כ"ד בסיוון התש"ט )21 ביוני 1949(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: מושב שיתופי ואגודה לאספקת מים.  

שם האגודה: קיבוץ עין חרוד איחוד.  )3(
מס' האגודה: 57-001220-3.  

המען: ד"נ גלבוע, עין חרוד )איחוד( 18960.  
תאריך רישום: כ"א בכסלו התשי"ג )9 בדצמבר 1952(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ שיתופי ואגודה לאספקת מים.  

חקלאית  להתיישבות  עובדים  מושב   - אודם  האגודה:  שם   )4(
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-002399-4.  
המען: ד"נ צפון רמת הגולן, אודם 12473.  

תאריך רישום: כ"א באדר ב' התשל"ו )23 במרס 1976(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: מושב עובדים.  

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
הציוני  העובד  של  שיתופי  מושב  אודם  הקודם:  השם   )1(

להתישבות חקלאית בע"מ.

השם החדש: אודם - מושב עובדים להתיישבות חקלאית   
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-002399-4.  

מיום: כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(.  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 4244-12-12

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

ח"פ בע"מ,  ישראל  טכנולוגיה  סיאלו  חברת  פירוק   ובעניין 
51-331023-5, מרח' בן גוריון 11/220, אשקלון 78281,

מיכאלי אהרון  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה   והמבקשת: 
ו/או יהודה רוזנטל ו/או עוז סאסי, מגולדפרב זליגמן ושות', עורכי 
דין ונוטריונים, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, טל' 03-7101635, פקס' 

.03-7101617

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2012 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.3.2013, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

                                    אהרן מיכאלי, עו"ד   עוז סאסי, עו"ד
באי כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שם האגודה: קואופרטיב לרפואה משלימה - אגודה שיתופית   )1(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005693-7.  

המען: רח' יצחק רבין 16, כניסה 22, חדרה 38249.  
תאריך רישום: כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  
סוג משני: יצרנות.  

שיתופית  אגודה   - גמלא  מעלה  מתיישבי  האגודה:  שם   )2(
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005694-5.  

המען: ד"נ רמת הגולן, מעלה גמלא 12949.  
תאריך רישום: כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: יתיר - אגודה קהילתית שיתופית להתיישבות   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005695-2.  
המען: ד"נ הר חברון 90402.  
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אפרוחי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   9.6.2005 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  הנגב 
 ,5421 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003225-0
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3659 עמ'  התשס"ה, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.1.2013
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

נכסי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17.6.2012 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  הנרייטה 
 ,6444 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004315-8
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5219 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,16.1.2013 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

אולמי רון הרצליה בע"מ
)ח"פ 51-047620-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פיצ'ון,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 
מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל העגול, קומה 33, 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.

חיים פיצ'ון, עו"ד, מפרק

ס.ר.ש. אחזקות והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-450174-1(

)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 14.1.2013, התקבלה החלטה 
טטרו, מרח'  עו"ד אהרון  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

גיבורי ישראל 20, נתניה, 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.

שיתופית  אגודה   - מחולה  שדמות  עסקים  הקודם:  השם   )2(
חקלאית בע"מ.

אגודה   - מחולה  שדמות  ויזמות  חקלאות  החדש:  השם   
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005655-6.  

מיום: כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(.  

כ"ה בטבת התשע"ג )7 בינואר 2013(

מירון הכהן  
                                             רשם האגודות השיתופיות

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

)1(  שם האגודה: הכרם - אגודה שיתופית למי השקאה בעין 
אל–אסד בע"מ.

מס' האגודה: 57-003376-1.  

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

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

)2(  שם האגודה: חפציבה תעשיות אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-003790-3.  

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

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

סיידר אל–רום - אגודה שיתופית חקלאית  )3(  שם האגודה: 
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005380-1.  

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

מקור חיים 35, ירושלים 93465.

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

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

ה' בשבט התשע"ג )16 בינואר 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
מגדלי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   8.12.2010 וביום  הואיל   )1(
בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - אברהם  שדה  המנגו 
מס' אגודה 57-003158-3, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,1842 עמ'  התשע"ב,   ,6180
ביום 17.1.2013, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק 
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.
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הוכפלד ג.ר. דלקים בע"מ
)ח"פ 51-444745-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן אסלן, מרח' אילת 

1, טבריה, 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 אסלן, עו"ד, מפרק

עינת גזית בע"מ
)ח"פ 51-325056-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורן טננבוים, מ"ר 
למפרק  אביב,  תל  רובינשטיין,  בית   ,20 לינקולן  מרח'   ,19553

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.

אורן טננבוים, עו"ד, מפרק

פ.ס. מערכות מידע )1998( בע"מ
)ח"פ 51-261311-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2013, התקבלה החלטה 
נועה אורי בורלא,  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 
למפרקת  גן,  רמת   ,16 סילבר  הלל  אבא  מרח'   ,043189760 ת"ז 

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.

נועה אורי בולרא, עו"ד, מפרקת

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

אהרון טטרו, עו"ד, מפרק

מפעיל פנים ארצי )2001( בע"מ
)ח"פ 51-315236-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הרצל עוזר, ת"ז 054679865, 
קיבוץ   ,4 קומה  ספרד,  בניין  יקום,  פארק תעשייה  מיורופארק, 

יקום, 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.

הרצל עוזר, מפרק

אם בי ג'י החברה לייעוץ אסטרטגי ניהול וגיוס 
משאבים בע"מ

)ח"פ 51-408501-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2013, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את ברוך גור גורביץ, ת"ז 01330117, מרח' 

הרב שרים 11-5, רמת שרת, ירושלים, למפרק החברה.

ברוך גור גורביץ, מפרק

"אלרבאט" משאבות והובלות בטון בע"מ
)ח"פ 51-288749-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,13.1.2013 ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
מרח'  חסן,  אברהים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ראשי, בית חנינה )ליד בי"ס אלנזאמיה(, 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, מפרק
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מספר אחד יועצים בע"מ
)ח"פ 51-259986-1(

)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 14.1.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שפירא, ת"ז 

303906655, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 
הודעה זו, אצל יגאל ארנון ושות' - עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, 

קומה 46, תל אביב 67021.

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

דוד שפירא, מפרק

ארידן-אירית השקעות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-259324-5(

)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 14.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא מגורי כהן, מרח' 

לינקולן 20, 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.

גיא מגורי כהן, עו"ד, מפרק

מרס אנטנות השקעות והחזקות )1996( בע"מ
)ח"פ 51-228257-5(

)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 1.1.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוסקוביץ, ת"ז 26809475, מרח' המנור 3, חולון, למפרק החברה.

משה מוסקוביץ, מפרק

מג'יק במים בע"מ
)ח"פ 51-457461-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.1.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
ירושלים,   ,15/20 זאב  בן  מרח'   ,014148829 ת"ז  צידון,  אברהם 

למפרק החברה.

אברהם צידון, מפרק

שרגא אלרן בע"מ
)ח"פ 51-273786-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרגא אלרן, מרח' לוינסקי 

7, כפר סבא, 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.

שרגא אלרן, מפרק

יסמין יועצים )2005( בע"מ
)ח"פ 51-365604-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את וורן גרין, מרח' היסמין 13, 

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.

וורן גרין, מפרק

ביו-סומנוס בע"מ
)ח"פ 51-261430-6(

)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 13.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  לביא,  פרץ  פרופ'  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
003764511, אצל ב"כ עו"ד ישע פרימס, רח' דרך הים 16, חיפה, 

למפרק החברה.

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

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

חיים סגל, מפרק

לוגית מערכות בע"מ
)ח"פ 51-261238-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן ליבוביץ, מרח' 

בלוך 48, תל אביב, טל' 03-5624456, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רונן ליבוביץ, עו"ד, מפרק

א.ד. אשד נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-278098-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר שמואלי, מרח' אבא 

הלל סילבר 99, רמת גן, 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.

אבנר שמואלי, מפרק

או. אם. אם. מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-229256-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרגרט אבו רחמון, 
מ"ר 56296, מרח' שביל הדרור 10, ת"ד 300, טלפקס' 04-9916232, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

פרופ' פרץ לביא, מפרק

טיימץ בע"מ
)ח"פ 51-072519-5(

)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 18.3.2012, התקבלה החלטה 
מקיבוץ  פז,  רביד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
הרדוף, ד"נ המוביל 17930, טלפקס' 04-9058530, 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.

רביד פז, עו"ד, מפרק

יהלומי ג.ד.מירי בע"מ
)ח"פ 51-300692-4(

)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 24.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רענן שר טוב, מרח' 

סמילנסקי 12, נתניה, 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.

רענן שר טוב, עו"ד, מפרק

וואי. ערוצי הפצה בע"מ
)ח"פ 51-394514-7(

)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 7.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים סגל, ת"ז 053842266, 

מרח' אילות 20, אריאל, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

משה רפפורט, מפרק

אדאו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-197632-6(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי יוחנן, ת"ז 072822877, 

מרח' חרשי הברזל 19, 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.

צבי יוחנן, מפרק

עשתון ובניו
)ח"פ 51-412598-8(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריק גינזבורג, מרח' 

ויצמן 2, בית אמות השקעות, 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.

אריק גינזבורג, עו"ד, מפרק

אקוינט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-275717-0(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  קוינטנר,  ליאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

קרמניצקי 1, 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.

מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

גל-רן טיפ טכנולוגיות
)ח"פ 51-292721-1(

)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 16.1.2013, התקבלה החלטה 
ולמנות את עו"ד אסף אלקוני, מרח'  לפרק את החברה מרצון 

דרך אבא הלל סילבר 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.

אסף אלקוני, עו"ד, מפרק

חולון - מוצרי חשמל ביתיים בע"מ
)ח"פ 51-124950-0(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.1.2013, התקבלה 
גונן  לירז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
אללוף, ממשרד עורכי דין גונן אללוף, רח' מניה שוחט 23, אזור, 

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.

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

עידודית חברה למחקר ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-207135-8(

)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 17.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה רפפורט, מרח' לאה 

גולדברג 15, ת"ד 5071, כפר סבא, 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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן גפני, עו"ד, מפרק

עזרא יוסף שיווק בע"מ
)ח"פ 51-303722-6(

)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 25.7.2012, התקבלה 
עזרא,  בת שבע  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 
ת"ז 067647545, מרח' פרישמן 22, קרית אתא, טל' 04-8452589, 

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.

בת שבע עזרא, מפרקת

פארדיסו הפקות בע"מ
)ח"פ 51-193122-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל ורגון, ת"ז 57696593, 
מרח' אבא אחימאיר 14א, רמת גן, ואת עו"ד פנחס מגורי כהן, ת"ז 

007752462, מרח' נחמני 14, תל אביב, למפרקי החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

        פנחס מגורי כהן, עו"ד          גיל ורגון, עו"ד

ם י ק ר פ מ   

פארדיסו הפקת פרסומות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-330530-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל ורגון, ת"ז 
גן, ואת עו"ד פנחס  57696593, מרח' אבא אחימאיר 14א, רמת 
מגורי כהן, ת"ז 007752462, מרח' נחמני 14, תל אביב, למפרקי 

החברה.

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

ליאור קוינטנר, מפרק

ד"ר דן מירון
)ח"פ 51-439163-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  ניזרי,  יוסי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
022035596, מרח' ירושלים 4, ת"ד 2983, עפולה, 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.

יוסי ניזרי, עו"ד, מפרק

גיפטקסט בע"מ
)ח"פ 51-448685-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רביב צפרוני, מרח' 

מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רביב צפרוני, עו"ד, מפרק

עמאי טארגט השקעות בע"מ
)ח"פ 51-401571-8(

)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 21.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן גפני, מרח' הנמל 

33, חיפה 33034, טל' 04-8663839, 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.
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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.

מרדכי כהן, מפרק

ממורי הייוויי בע"מ
)ח"פ 51-402369-6(

)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 13.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון האק, ת"ז 328665534, 

מרח' הארזים 1, זיכרון 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.

גדעון האק, מפרק

א.נ. - חי סוכנויות מזון בע"מ
)ח"פ 51-359474-7(

)בפירוק מרצון ע"י נושים(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  באסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין  מן  שלא  כללית  ובאסיפה   15.1.2013 ביום  שהתכנסה 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה בתאריך הנ"ל, התקבלה החלטה 
אופיר, משד'  דולי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

משה גושן 72, קרית מוצקין 26311, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

דולי אופיר, עו"ד, מפרקת

סר-גד בע"מ
)ח"פ 51-094955-5(

)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 15.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סעד רסולי, ת"ז 073530842, 

מרח' תובל 5, 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 המפרקים הנ"ל.

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

        פנחס מגורי כהן, עו"ד          גיל ורגון, עו"ד

ם י ק ר פ מ   

שיא האופק בע"מ
)ח"פ 51-418188-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.12.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן קלדרון, 

מרח' מוטה גור 9, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 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.

דן קלדרון, עו"ד, מפרק

רוני מאנה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-267854-1(

)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 2.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ט.כ שרותי מיקרו בע"מ
)ח"פ 51-143754-3(

)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 10.1.2013, התקבלה החלטה 
מנדל  מרח'  כהן,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מתתיהו 7/58, רמת גן, 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.

אביגדור בן יהודה, רו"ח, מפרק

פ. עוז בע"מ
)ח"פ 51-422408-8(

)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 
שכל  לאחר   ,23.1.2013 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 
5, תל אביב  פנחס עוז, ת"ז 55554265, מרח' אורי צבי גרינברג 

69379, למפרק החברה.

פנחס עוז, מפרק

אלדן איגו"ח 2 בע"מ
)ח"פ 51-349772-7(

)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 23.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף דהן, ת"ז 64079338, 

מרח' י"ל גורדון 14, 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.

יוסף דהן, מפרק

טי.אי.אס.וואי יזמות ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-466235-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דר מיש, מרח' עולי 

הגרדום 59, ראשון לציון, 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.

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.

סעד רסולי, מפרק

א.פ.ג.פ ניהול והשקעות )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279808-3(

)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 17.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי פוקס, ת"ז 057752768, 

מרח' האחות חיה 11, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אבי פוקס, מפרק

אימפליי סימולאטורים בע"מ
)ח"פ 51-386474-4(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
עו"ד  אצל  רוסנו,  בועז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שלמה אנטר, רח' סוקולוב 26, חולון, 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, רח' החשמונאים 32, תל אביב.

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

בועז רוסנו, מפרק

דה סמסון גרופ אינטרנשיונל נציגים בלעדיים של 
חברת סייפטי טכנולוג'י אינטרנשיונל בע"מ

)ח"פ 51-428853-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אביגדור בן יהודה, 

מרח' שברץ 1, רעננה, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמית שגב, עו"ד, מפרק

דורון ב. איילון אחזקות בע"מ 
)ח"פ 51-405958-3(

)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 
שכל  לאחר   ,23.1.2013 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 
ימין,  נווה   ,143 מרח' הפיקוס   ,056008857 ת"ז  ברגרבסט,  דורון 

למפרק החברה.

דורון ברגרבסט, מפרק

שחף השמה ופתוח ארגוני בע"מ 
)ח"פ 51-387129-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
רבקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שחם, ת"ז 050420678, מרח' מילר 15, רחובות, למפרקת החברה.

רבקה שחם, מפרקת

ב.יו.וי.ב שרותי יעוץ בע"מ 
)ח"פ 51-309224-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.1.2013, לאחר שכל החברים ויתרו 
התקבלה  מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על 
ת"ז  בוצ'רוב,  יורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

309796860, מרח' יציאת אירופה 14א, חיפה, למפרק החברה.

יורי בוצ'רוב, מפרק

א.ר. חברה מסחר בינלאומי לציוד מקצועי למטייל 
ולחייל בע"מ 

)ח"פ 51-277854-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

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

דר מיש, עו"ד, מפרקת

דירה 17 בבנין 2 בקרית הסביונים בע"מ
)ח"פ 51-166648-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, 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.

עמית שגב, עו"ד, מפרק

רונכון בני ברק נכסים )1977( בע"מ
)ח"פ 51-075078-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, 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.

עמית שגב, עו"ד, מפרק

קורקס דירות )כ.ס.9/א( בע"מ
)ח"פ 51-102688-2(

)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 23.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  שגב,  עמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החושלים 6, הרצליה פיתוח, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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לייף סאווינג בע"מ
)ח"פ 51-395733-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.1.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן סובוביץ, מרח' 

הקוממיות 41, קרני שומרון 44855, 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.

      שי הראל, עו"ד

      בא כוח החברה

אמפרסיב בע"מ
)ח"פ 51-278198-0(

)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 14.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי הלביא, ת"ז 003088283, 

אצל קלירדיירקשן, רח' פקריס 4, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי הלביא, מפרק

חלקה 83 בגוש 6681 בע"מ
)ח"פ 51-034024-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה החלטה 
משד'  תמיר,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 15, 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.

יוסף תמיר, עו"ד, מפרק

לאחר   ,17.1.2013 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 ירום אריאלי, ת"ז 52295128, מרח' בר סימנטוב 12, יהוד-

מונוסון, למפרק החברה.
ירום אריאלי, מפרק

סלעית המדבר בע"מ 
)ח"פ 51-212432-2(

)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 
שכל  לאחר   ,17.1.2013 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 
חיים סלטי, ת"ז 56800501, ממרכז יעלים, אילת, למפרק החברה.

חיים סלטי, מפרק

קונטפס בע"מ
)ח"פ 51-447461-8(

)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 7.11.2012, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד יצחקי, מרח' 

שלום אש 21, 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.

עודד יצחקי, עו"ד, מפרק

צדקה לוי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-466365-7(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 31.12.2012, התקבלה 
חסון,  רו"ח אלי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מרח' הדולב, ת"ד 166, גבעון החדשה 90901, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי חסון, רו"ח, מפרק
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סגל & קדם בע"מ
)ח"פ 51-406625-7(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חגי הראל, ממושב 

נוב, רמת הגולן 1292100, 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 הראל, עו"ד, מפרק

סנספורג' בע"מ
)ח"פ 51-428425-6(

)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 21.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי כץ, מרח' דולצין 5, 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.

אלי כץ, מפרק

ניו גולדן פאלאס בע"מ
)ח"פ 51-260626-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורי קריכלי, מרח' רוטשילד 

30, בת ים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יורי קריכלי, מפרק

אקסונוג'ן בע"מ
)ח"פ 51-468890-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.1.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל שביט, ת"ז 

051825545, מרח' עמרי 25, 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.

רפאל שביט, מפרק

מ.ק.ן. החזקות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-222411-4(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל רן, ת"ז 022687974, 

מרח' אבא הלל סילבר 16, 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.

רפאל רן, מפרק

סקיוראואל
)ח"פ 51-314958-3(

)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 20.1.2013, התקבלה החלטה 
מירון  מרח'  קריב,  יונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

1/10, מבשרת ציון, 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.

יונתן קריב, מפרק
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אווטוטרייד חברה להשקעות ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-062600-5(

)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 23.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין רם, מרח' דן 6, תל 

מונד, 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.

בנימין רם, מפרק

אורנט מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-147707-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  עזיזי,  חגית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

034856294, מרח' ויצמן 49, כפר סבא, 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 עזיזי, עו"ד, מפרקת

מרינה 777 יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-422135-7(

)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 27.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  דניאל,  אורי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, 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.

אורי דניאל, עו"ד, מפרק

פופ - סגל שירותים בע"מ
)ח"פ 51-188566-7(

)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 21.1.2013, התקבלה החלטה 
 ,16 קזן  מרח'  סגל,  יונתן  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

רעננה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן סגל, מפרק

גרינברג עצים נתניה בע"מ
)ח"פ 51-097907-3(

)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 21.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנדל גרינברג, מרח' אורי 

צבי גרינברג 5, 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.

מנדל גרינברג, מפרק

מרקיז השקעות בע"מ
)ח"פ 51-203714-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  אברג'ל,  אילנית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

פאגלין עמיחי 9, 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.

אילנית אברג'ל, מפרקת
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א.ש.ר אניבא בע"מ
)ח"פ 51-428940-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.3.2013, בשעה 9.30, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 
33, רמת גן 52511, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רועי מילר, עו"ד, מפרק

מוסך צורי בע"מ
)ח"פ 51-218468-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
ורדים  נחל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
3, מעלה אדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיכאל צורי, מפרק

אינטר פרווסט בע"מ
)ח"פ 51-246470-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.3.2013, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אודי דורון, עו"ד, מפרק

אופטימוס אי אן וואי בע"מ
)ח"פ 51-365702-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.3.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין, אמיר מ. 
גרובר, רח' הברזל 31, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק

ווילד-וויזן בע"מ
)ח"פ 51-411158-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה קרספי, ת"ז 303226898, 

למפרקת החברה.

דנה קרספי, מפרקת

ריזל חקווט בע"מ
)ח"פ 51-253815-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2013, ברח' השחם 32, פתח תקוה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    דן ריזל, מפרק

מנורה אחים רובינשטיין בע"מ
)ח"פ 51-036620-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,10.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פישמן מימון 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמואל גנזל, מפרק

סקאל ריף סרף בע"מ
)ח"פ 51-327133-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2 השונית  ברח'   ,10.00 בשעה   ,11.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים סקאל, מפרק
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מ.ש. דוידוביץ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-347266-2(

)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 24.1.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתיתיהו דוידוביץ', ת"ז 
10055499, מרח' רבנו פוליטי 14, ירושלים 93390, 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.

מתיתיהו דוידוביץ', מפרק

מ.ש. דוידוביץ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-347266-2(

)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 
פוליטי  רבנו  ברח'   ,17.00 24.3.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
14, ירושלים 93390, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתיתיהו דוידוביץ', מפרק

חלקה 443 בגוש 6043 בע"מ
)ח"פ 51-031781-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,55 רוטשילד  ברח'   ,9.00 בשעה   ,2.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נתן וולוך, מפרק

נ.א. איגור חברה לעבודות אינסטלציה סניטרית בע"מ
)ח"פ 51-227972-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,1 הרצל  שד'  ברח'   ,12.00 בשעה   ,3.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משרד 511א, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

אספדה בע"מ
)ח"פ 51-373921-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,20.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרקת,  דוח  לציון, לשם הגשת  ראשון   ,2 התאנה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מלי שגיא, רו"ח, מפרקת

י.ל. צוותים בע"מ
)ח"פ 51-415548-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,20.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,34 הקשת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יאיר בן ג'ויה, מפרק

קונספט.קום בע"מ
)ח"פ 51-283262-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.3.2013, בשעה 10.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יובל הולנדר, מפרק

רמת-מגשימים מערכות בע"מ
)ח"פ 51-131710-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.3.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שלמה כהן 
ושות', מפעלים האזוריים צמח, בניין המועצה האזורית, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

                                    רם אבידן, עו"ד, מפרק
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התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון אריאלי, רו"ח, מפרק

דברה וינטר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-333925-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  10.00, אצל המפרקת,  3.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
האלון 12, בית זית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    דברה וינטר, מפרקת

טרז'ור הפקות בע"מ
)ח"פ 51-275841-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  10.00, אצל המפרקת,  3.4.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,4 דיין  לייב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שרה הניג, מפרקת

ויז'ן - סיינסז בע"מ
)ח"פ 51-267501-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קלינהנדלר,  גרוס,  אצל   ,11.00 בשעה   11.4.2013 ביום  תתכנס 
תל  עגול,  בניין   ,1 עזריאלי  מרכז  ושות',  גרינברג  הלוי,  חודק, 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    משה הוקיילו, מפרק

בריאל נדל"ן ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-395943-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,15.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אדלשטיין רוסטיסלב, עו"ד, מפרק

האוס חיים ובנו בע"מ
)ח"פ 51-115398-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לויט-מישר,  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה   ,3.4.2013 ביום  תתכנס 
רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שמשון הראל )האוס(, מפרק

מובקס טכנולוגיות ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-426924-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בלבן 
אליעזר 8/89, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גבריאל ניריאב, מפרק

נעם מרכז לגישור בע"מ
)ח"פ 51-288960-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפינגווין 
1, שבי ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גדעון אריאלי, רו"ח, מפרק

חלב בשר ודבש בע"מ
)ח"פ 51-255909-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.4.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הפינגווין 
1, שבי ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
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 ,69 השקמה  ברח'   ,12.00 בשעה   ,1.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לפיד, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יונית שושן אריש, מפרקת

טומיקו בע"מ
)ח"פ 51-322978-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,69 השקמה  ברח'   ,12.00 בשעה   ,1.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לפיד, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יונית שושן אריש, מפרקת

מ.ג. דוגה חברה לבנייה לפתוח ולתשתיות בע"מ
)ח"פ 51-153994-2(

)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 
המפרקת,  במשרד   ,11.00 בשעה   ,3.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אגריפס 42, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    זהבית כהן, עו"ד, מפרקת

פארק הרצליה מספר 4 בע"מ
)ח"פ 51-158273-6(

)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 
 ,2 המסילה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,4.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף סולץ, מפרק

פארק סולץ הרצליה בע"מ
)ח"פ 51-150431-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    נעים ברהום, מפרק

המושבה הצעירה )2000( בע"מ
)ח"פ 51-301804-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2 המתכת  ברח'   ,10.00 בשעה   ,21.3.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צביקה לוין, רו"ח, מפרק

תקוע אגרו - טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-183886-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.3.2013, בשעה 10.30, במשרד עו"ד שניצר, 
גוטליב, סאמט ושות', רח' מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, קומה 
גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  27, רמת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אריאל דיסנצ'יק, עו"ד, מפרק

נ.צ. רמת החייל בע"מ
)ח"פ 51-346131-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2, תל  10.00, ברח' תש"ח  הנ"ל תתכנס ביום 24.3.2013, בשעה 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שחר פריזט, עו"ד, מפרק

אקו-ויז'ן בע"מ
)ח"פ 51-419282-2(

)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 
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ויצמן 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                   אשר דובב, עו"ד, מפרק

אלקט-קר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-281254-6(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21.2.2013, בשעה 12.00, במשרדי עו"ד ליפא 

מאיר ושות', רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב.

על סדר היום: דיון בהחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית 
של החברה בדבר פירוקה מרצון, ומינוי מפרק לעסקי החברה 

בהתאם להוראות סעיף 325 לפקודה.
     סער רוסמן, עו"ד

      בא כוח החברה

כסלו במוהליבר בע"מ
)ח"פ 51-390579-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול החלטה בדבר פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה 
5.11.2012, התקבלה החלטה לבטל את  ביום  הנ"ל, שהתכנסה 
ההחלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי אטלן, ת"ז 
את  לפועל  להוציא  רעננה,   ,17 הטייסים  מרח'   ,015230071

ההחלטה על ביטול הליך הפירוק שבו מצויה החברה.

ג'קי אטלן, הממונה מטעם החברה

קרן השתלמות לתעשיית הפלסטיקה בישראל 
)ע"ר 58-000630-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,18.12.2012 ביום  שהתכנסה 
מרח'   ,23048010 ת"ז  דקל,  אייל  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

המרד 29, ת"ד 50022, תל אביב 61500, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אייל דקל, מפרק

עמותת ידידי בית חינוך תיכון ע"ש יצחק רבין-כפר סבא
)ע"ר 58-045785-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 

 ,2 המסילה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,4.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בלהה סולץ, מפרקת

קאנטרי פארק הרצליה מס' 1 בע"מ
)ח"פ 51-143827-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2 המסילה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,4.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף סולץ, מפרק

קאנטרי פארק הרצליה בע"מ
)ח"פ 51-132824-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,2 המסילה  ברח'   ,10.00 בשעה   ,4.4.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יוסף סולץ, מפרק

הרייט השקעות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-310986-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית

ו–338    )4(327 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
נושים אחרונה של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.3.2013, בשעה 
10.30, אצל הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 4, 
בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    אשר דובב, עו"ד, מפרק

הרייט השקעות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-310986-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
של  סופית  כללית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 17.3.2013, בשעה 10.00, בבית אסיה, 
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את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל עוז, עו"ד, מפרק

זכות קדימה 
)ע"ר 58-050286-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,21.6.2011 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זדל 1, ראשון 

לציון, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

טי. אם. סי
)ש"מ 55-024416-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי השותף המוגבל  השותפויות 
בשותפות, שגריר מערכות בע"מ )ח"פ 51-176783-2( עזב את 
זכויותיו בה לחברת גאסטיק פתרונות  והעביר את  השותפות 

תקשורת ניידים בע"מ, ח"פ 51-475790-5.

        הגר גורי, עו"ד

      באת כוח השותפות

אודם-אנלייט
)ש"מ 55-023983-4(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 27.12.2012, 
העבירה השותפה המוגבלת, אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, 
ח"צ 52-004114-6, את מלוא זכויותיה בשותפות, אשר מהוות 
ח"פ  בע"מ,  השקעות  לגנדיר  בשותפות,  הזכויות  מסך   98%
 ,)9.8%(  04878906 ת"ז  עירוני,  ליונתן   ,)78.4%(  51-037434-1

ולחיים דביר, ת"ז 058610239 )9.8%(.

       תימור בלן, עו"ד

      בא כוח השותפות

את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,23.1.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד איל פלום, מרח' יגאל אלון 65, 

תל אביב 67443, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

איל פלום, עו"ד, מפרק

קרן שמאי וחנה
)ע"ר 58-035096-5(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,30.12.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גרנות, מרח' ה"א באייר 

74, תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

יוסף גרנות, עו"ד,  מפרק

סול-עמותה למתן עזרה לאנשים הסובלים מבעיות נפשיות
)ע"ר 58-055298-2(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,30.12.2012 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אלכס זרנופולסקי, מרח' ויצמן 

2, תל אביב 64239, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלכס זרנופולסקי, עו"ד, מפרק

עמותת ידידי בית הפז והפזית בבית השיטה 
)ע"ר 58-046131-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,15.8.2012 ביום  שהתכנסה 
חרוד  עין  מקיבוץ  עוז,  גיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

מאוחד, למפרק העמותה.
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החברה,  להחייאת  בקשה  הנ"ל  בתיק  בתל–אביב-יפו  המחוזי 
אשר נמחקה מרישומי רשם החברות.

בע"מ  שמואל  טירת  לחברת  לאפשר  נועדה  הבקשה 
להתחיל הליך של פירוק מרצון.

התנגדויות לבקשה יש להגיש לבית המשפט האמור בתוך 
30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

     עינבל לוי גבע, עו"ד

      באת כוח המבקשת

הודעה בדבר תחליף המצאה
בבית משפט לענייני משפחה פתח תקוה

תמ"ש 38374-02-12, חוג'יראת נ' חוג'יראת

אל: בדראן חוג'יראת, ת"ז 023303662  )הנתבע(

תביעת  הוגשה   ,21.2.2012 ביום  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
אבהות נגדך בבית המשפט לענייני משפחה פתח תקוה )כפר 
החלטה  נתן  המשפט  בית  הנ"ל  התיק  במסגרת  לשעבר(,  סבא 
ביום 9.7.2012, ובה נדרשת להגיש את תגובתך בתוך 14 ימים 

מיום המסירה.

לענייני  המשפט  לבית  תגובתך  את  להגיש  עליך  כן,  על 
משפחה בפתח תקוה בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו.

העתק מההחלטה וכתבי בית–הדין נוספים ניתן לקבל אצל 
בא כוח התובעים עו"ד לינא סולטאן-בשארה, במשרדה, רח' 
ראשי, ת"ד 4554, טירה המשולש 44915, טל' 09-7937755, פקס' 

.09-7937754
לינא סולטאן-בשארה, עו"ד  

באת כוח התובעים  

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק )פש"ר( 1487/01

שם החייב: נווה תמרים בע"מ, ח"פ 51-263417-1.

שם המפרקת ומענה: עו"ד חמוטל שורץ, מ"ר 23890, מרח' אודם 
286ב, אבני חפץ 44861.

סוג הדיבידנד: ראשון, בדין קדימה - בסך 307,041 שקלים חדשים 
ובדין רגיל בסך כולל של 1,404,676 שקלים חדשים.

אחוז הדיבידנד: 33.2%.
חמוטל שורץ, עו"ד, מפרקת

________

תיקון טעות
מרפאת  של  מוסמך  רפואי  לשירות  הסמכה  על  בהודעה 
אלופי,  אביבה  ד"ר  באחריות  בישראל,  ביולוגי  למחקר  המכון 
שפורסמה בילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1630, במקום 

רישיון מס' "1-2617", צריך להיות רישיון מס' "9617".

)חמ 3-4108(

קניר השקעות משותפות )2005(
)ש"מ 55-022153-5(

הודעה בדבר העברת זכויות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 24.12.2012  השותפויות 
)להלן - המועד הקובע(, העביר שותף מוגבל בשותפות זכות 

לאדם אחר, כדלקמן:

 Allen Crags הזכות:  מעביר   - המוגבל  השותף  שם 
Enterprises Inc )להלן - המעביר(.

 051717924 גילון, ת"ז  יעקב  פרטי הנעבר - מקבל הזכות: 
)להלן - הנעבר(.

המעביר  והמחה  העביר  הקובע  במועד  ההעברה:  מהות 
זכויותיו  מלוא  את  ומוחלטת,  גמורה  בהמחאה  הנעבר,  אל 
ההשקעה  סכום  את  זה,  )ובכלל  בשותפות  והתחייבויותיו 
בשותפות בסך של 4,270 שקלים חדשים(, כך שהחל מהמועד 
הקובע ישמש הנעבר כשותף מוגבל בשותפות, לכל דבר ועניין, 
וזאת במקומו של המעביר אשר יחדל מלשמש כשותף מוגבל 

בשותפות החל מהמועד הקובע.
רני פרידריך, דירקטור    

    בשם השותף הכללי

עיזבון המנוח אנה סטריקברגר
הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי עו"ד אליעזר גוטליב, מרח' ז'בוטינסקי 168, 
בני ברק, התמנה למנהל עיזבון המנוחה אנה סטריקברגר, ת"ז 

.069225035

כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל, מוזמן להודיע בכתב 
וזאת  מהעיזבון  תביעותיו  את  העיזבון  למנהל  רשום  ובדואר 

בתוך שלושה חודשים )90 ימים( מיום פרסום הודעה זו.

אליעזר גוטליב, עו"ד    

        מנהל עיזבון

פנחס עצמון מפעלי בניה בע"מ
)ח"פ 51-059931-9(

הודעה בדבר בקשה להחייאת חברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם להחלטת בית המשפט בתיק 
המשפט  לבית  הגישה  הנ"ל  החברה  כי   ,25589-09-12 ה"פ 
המחוזי בתל אביב בתיק הנ"ל בקשה להחייאת החברה, אשר 

נמחקה מרישומי רשם החברות ביום 26.12.1981.

שירה מושקוביץ, עו"ד    

      באת כוח המבקשת

טירת שמואל בע"מ
)ח"פ 51-006398-5(

הודעה בדבר בקשה להחייאת חברה

נמסרת בזה הודעה בהתאם להחלטת בית המשפט בתיק 
המשפט  לבית  הגישה  הנ"ל  החברה  כי   ,52154-11-12 ה"פ 




