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מינוי נשיא בית משפט מחוזי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
משפט  בית  של  בפועל  נשיא  חשין,  דוד  את  בזה  ממנה  אני 
כ"ה  מיום  בירושלים,  בית המשפט המחוזי  לנשיא של  מחוזי, 
בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013( עד יום י"ד בחשוון התשע"ז )15 

בנובמבר 2016(.

כ"א בסיוון התשע"ג )30 במאי 2013(
)חמ 60—3-ה1( 

ציפי לבני  
שרת המשפטים  __________

1  ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

הודעה בדבר מינוי יושב ראש וחבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
שמואל  פרופ'  את  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
נוסף  ולחבר  ראש  ליושב   ,11766 מספר  רישיון  קליין,  אהוד 

ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 183—3-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  __________

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

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר שפיר אולג, 
לעניין  הרופאים2  ברשימת  נוסף  לחבר   ,32882 מספר  רישיון 

התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 183—3-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  __________

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

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
נוספים  חברים  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרשימה  לפי  האמורות,  התקנות  לעניין  הרופאים2  ברשימת 

שלהלן:

ד"ר אמיר אורון, רישיון מס' 34060

ד"ר יון אמיר, רישיון מס' 14979

ד"ר אנטולי ליברמן, רישיון מס' 36654

ד"ר אולג מרזלייק, רישיון מס' 26248

ד"ר גדעון רוזנטל, רישיון מס' 22779

פרופ' קלריס רייזנברג, רישיון מס' 21244.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 183—3-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון   

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
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, מיניתי את ד"ר דרור 
שלמה בן דוד, רישיון מס' 31882, לחבר נוסף ברשימת הרופאים2 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 183—3-ה1( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  __________

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

2  י"פ התשע"א, עמ' 2268.

הסמכת פקחים מסייעים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, לבקשת הרשויות המקומיות המפורטות בטור 
ב', לפי העניין ובהסכמת שר הפנים, אני מסמיך את הפקחים 
העירוניים ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים מסייעים שיהיו 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק לשם סיוע למשטרת 

ישראל בפעולות למניעת אלימות:

טור ב'טור א'
רשות מקומיתהשם

גבעתייםמור רונן

גבעתייםאליאור כהן

גבעתייםנחום דוד

גבעתייםאיציק יצחק אלפסי

נתניהנריה נעומי

נתניהאלכס וייס

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

2  י"פ התשע"א, עמ' 2266.

  __________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057; ק"ת התשע"ב, עמ' 1326.



5113 ילקוט הפרסומים 6608, ד' בתמוז התשע"ג, 12.6.2013 

טור ב'טור א'
רשות מקומיתהשם

נתניהרון דוקטי

נתניהאדלה אזנאו גיל

נתניהיחזקאל לוי

נתניהענת אוחיון

נתניהאלי שועה

נתניהעלי חלבי

נתניהנטלי חיון

מגדל העמקחיים אלהרר

מגדל העמקרות אהרון

מגדל העמקרועי בנישתי

מגדל העמקאתי בן מרגי

ערדאורי ציפורי

ערדיבגני שפונט

ערדליאוניד חזן

ערדאימי משה

תוקף ההסמכה עד יום כ"ד באב התשע"ג )31 ביולי 2013(, 
וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

י"א בסיוון התשע"ג )20 במאי 2013(
)חמ 4343—3( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים   

מינוי זמני למנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
עוזרי,  רוני  ד"ר  את  ממנה  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח 
רופא וטרינר, רישיון מס' 1090, למנהל השירותים הווטרינריים 
בתמוז  ו'  יום  עד   )2013 ביוני   7( התשע"ג  בסיוון  כ"ט  מיום 

התשע"ג )14 ביוני 2013(.

י"ט בסיוון התשע"ג )28 במאי 2013(
)חמ 1469—3( 

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "נחל געתון, 

קטע מעונה", שהחליטה עליו רשות ניקוז גליל מערבי, הונחה 
הונח במשרדי הרשויות  והעתק ממנה  הניקוז  רשות  במשרדי 

המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז גליל 
מערבי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המען להגשת התנגדות: רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי, 
ד"נ אשרת 25209.

כ"א בסיוון התשע"ג )30 במאי 2013(
)חמ 71—3-ה1( 

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר   

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
זהב",  של  "ירושלים  בוליון  מסדרת  מטבעות  על  מכריז  אני 
חדשים  שקלים   20 נקוב  בערך  הספר",  "היכל  התשע"ג-2013, 

)זהב טהור(, כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 4173—3( 

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל  __________

1  ס"ח התש"ע, עמ' 452.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

בנק  לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל, 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
התשע"ג-2013,  זהב",  של  "ירושלים  בוליון  בסדרת  זיכרון 
"היכל הספר", בערך נקוב 20 שקלים חדשים )זהב טהור(, אשר 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 4172—3( 

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל  __________

1  ס"ח התש"ע, עמ' 452.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

בנק לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיע   אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל, 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
שנה   60" התשע"ג-2013,  העצמאות,  יום  בסדרת  זיכרון 

 __________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4.

  __________
1  ס"ח התש"ע, עמ' 452.
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הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1976

לפי  הבריאות  שר  של  סמכותו  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשל"ז-11976,  חדש[,  ]נוסח  הרופאים  לפקודת   41 סעיף 
שנאצלה לי2, הוריתי על התליית רישיון מס' 29212, שניתן 

לעוזי נסים, למשך חודשיים וחצי, עקב המלצת הוועדה.

תחילתה של ההתליה מיום ז' באב התשע"ג )14 ביולי 2013( 
עד יום כ"ה בתשרי התשע"ד )29 בספטמבר 2013(.

ט"ו בסיוון התשע"ג )24 במאי 2013(
)חמ 166—3( 

אמנון סטרשנוב  
שופט בדימוס  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594; ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1287.

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-1981

לפי  הבריאות  שר  של  סמכותו  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשמ"א-11981,  חדש[,  ]נוסח  הרוקחים  לפקודת  56)א(  סעיף 
לבארי   5696 מס'  רישיון  על התליית  מודיע  אני  לי2,  שנאצלה 

רביב, למשך ארבעה חודשים, עקב המלצת הוועדה.

ביוני   16( התשע"ג  בתמוז  ח'  מיום  ההתליה  של  תוקפה 
2013( עד יום י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(.

ט"ו בסיוון התשע"ג )24 במאי 2013(
)חמ 1688—3( 

אמנון סטרשנוב  
שופט בדימוס  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694; ס"ח התשנ"ב, עמ' 14.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1288.

הודעה על התליית רישיון
לפי פקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

אני מודיע כי בתוקף סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 
התשל"ט-11979,  חדש[,  ]נוסח  השיניים  רופאי  לפקודת   45
שנאצלה לי2, הוריתי על התליית רישיון מס' 8806, שניתן לרונן 

ברדובסקי, למשך שלושה שבועות, עקב המלצת הוועדה.

ביולי   1( כ"ג בתמוז התשע"ג  מיום  תחילתה של ההתליה 
2013( עד יום י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013(.

ט"ו בסיוון התשע"ג )24 במאי 2013(
)חמ 302—3-ה1( 

אמנון סטרשנוב  
שופט בדימוס  __________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 1288.

קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   10 נקוב  בערך  ושם",  יד  לייסוד 
2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, ו–1 שקל חדש )כסף רגיל(, אשר 

דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013(
)חמ 4172—3( 

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל   

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
אישור  התקבל  וכן  המינהלית,  המועצה  אישור  שניתן  ולאחר 
הממשלה, אני מכריז על מטבעות מסדרת גביע העולם בכדורגל, 
התשע"ג-2013, "ברזיל 2014", בערך נקוב 5 שקלים חדשים )זהב 
קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט(, ו–1 שקל חדש )כסף רגיל(, 

כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ג' בסיוון התשע"ג )12 במאי 2013(
)חמ 4173—3( 

סטנלי פישר  
נגיד בנק ישראל  __________

1  ס"ח התש"ע, עמ' 452.

רשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות
לפי פקודת התעבורה

התעבורה1  לפקודת  14טז)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
קווי  של  שנייה  רשימה  בזה  מפרסם  אני  )להלן-הפקודה(, 
שירות למוניות שלגביהם יינתנו רישיונות קו שירות לפי סימן 
רישיונות  של  המזערי  המספר  את  לפקודה,  השני  בפרק  ג'1 
לנסיעת שירות שיינתנו לגבי כל קו שירות כאמור ואת המספר 
המרבי של רישיונות לנסיעת שירות שניתן לתת לגבי אותו קו 

שירות: 

קווי שירות למוניותמקט

מספר 
מרבי של 
רישיונות

מספר 
מזערי של 
רישיונות

תל אביב-נמל תעופה בן 5233
גוריון, באישור רשות שדות 

התעופה

5017

 

ג' בתמוז התשע"ג )11 ביוני 2013(
)חמ 3-83-ה10( 

יהודה אלבז  
המפקח על התעבורה  __________

 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ה, עמ' 

   430; התשע"ב, עמ' 454.  
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ח/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,3 מס'  שינוי 
הפרסומים 2434, התשל"ח, עמ' 1681, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות  חלקי   ,6043 כגוש  המזוהה  בחולון  קרקע  חטיבת   
2012, 879; הייעוד: דרך.

י"ז באייר התשע"ג )26 במאי 2013(
)חמ 3-2(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/891, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,850 עמ'  3945, התשנ"ב, 
לתכנון ולבנייה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון ובנייה.

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

התשכ"ט-1969

רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מס' 30760, 30912 - ירושלים, נפת ירושלים, הוצגו ביום כ"ה 
לעיון  ימים  שלושים  למשך   ,)2013 ביוני   3( התשע"ג  בסיוון 
 ,34 יהודה  בן  רח'  ירושלים,  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת 
הפנים,  משרד  ירושלים,  מחוז  על  הממונה  בלשכת  ירושלים, 
רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת 

הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

דניאל אוסטר  
פקיד הסדר המקרקעין  

מחוז ירושלים  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תרש"צ 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,3/55/18
הפרסומים 4370, התשנ"ו, עמ' 1163, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של הקמת מוסדות חינוך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

יהודה, ששטחה כ–881 מ"ר, המזוהה  חטיבת קרקע באור   
כגוש 6501, חלקה 118 )לשעבר חלקות 5-3, 84, 103, 105(.

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(
)חמ 3-2(

עופר בוזי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אור יהודה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שטח )מ"ר(חלקה

28480

הייעוד: דרך + שצ"פ.  

י"ט באייר התשע"ג )29 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
נת/545/א/1/4,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6499, 
שהודעה  נת/545/א/3/4,  ולתכנית   ,983 עמ'  התשע"ג, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6499, התשע"ג, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,983 עמ' 
ו–7 לפקודת  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  נתניה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך, דרך משולבת ושטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנתניה -  

ששטחה כ–1,450 מ"ר, המזוהה כגוש 8228, חלק מחלקות 112,   
144, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163; גוש 8230, חלק מחלקות 
182, 183; גוש 8231, חלק מחלקה 2; הייעוד: דרך המסומנת 

במפת הפקעה מס' 161 בצבע אדום;

גוש 8228, חלקה 153 בשלמות; הייעוד: דרך ושטח ציבורי   
פתוח, המסומנת במפת הפקעה מס' 161 בצבע אדום וירוק 

בהתאמה;

ששטחה כ–193 מ"ר, המזוהה כגוש 8230, חלק מחלקה 181;   
הייעוד: דרך, דרך משולבת ושטח ציבורי פתוח, המסומנת 
וירוק  אדום  פס  אדום,  בצבע   161 מס'  הפקעה  במפת 

בהתאמה.

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתניה  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקרקע  חזקה  לקנות  חדרה  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,332 חלקה   ,10037 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
השטח המופקע: 0.354 דונם בשלמות; הייעוד: דרך.

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/811, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3841, התשנ"א, עמ' 1209, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
- הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 

לחוק התכנון ובנייה.

בקרקע  חזקה  לקנות  חדרה  המקומית  הוועדה  בכוונת   .2
האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה, 

למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחדרה, המזוהה כגוש 10041 -   

שטח )מ"ר(חלקה

28149

28253
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   95 קלישר, ששטחה  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6389, ח"ח 21; הייעוד: דרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/96/1261, 
הפרסומים 6500, התשע"ג, עמ' 1030, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח לדרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' קלישר, ששטחה 135 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6389, ח"ח 19; הייעוד: דרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1/850, 
בזה  מוסרת   ,4070 עמ'  התשס"א,   ,5019 הפרסומים 
)להלן  תקוה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של שטח לדרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

מ"ר,   119 ששטחה  קק"ל,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6386, ח"ח 70; הייעוד: דרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-2(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/93/1261, 
הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1983, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח לדרך.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשוהם, גוש 5522, חלק מחלקות 9 )לשעבר   
חלקה 3 בגוש 5522(, בשטח של כ–13,814 מ"ר, מגרש 102; 

הייעוד: שצ"פ.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שה/מק/2/10/401, 
מוסרת   ,298 עמ'  התשע"ג,   ,6483 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  שוהם  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
- הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 

דרושה לצורכי ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשוהם, המזוהה כגוש 5522, חלק מחלקות 2   
ו–9 )לשעבר חלקה 3 בגוש 5522(, גוש 4609, חלק מחלקה 
67 )לשעבר ח"ח 6 בגוש 4619(, גוש 4609, חלק מחלקה 64, 
בשטח כולל של כ–28,293 מ"ר; מגרשים 220 ו–230; הייעוד: 

שצ"פ.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גז/10/401, 
הפרסומים 3831, התשנ"א, עמ' 1011, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שוהם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורכי 

ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ו–9   4 מחלקות  חלק   ,5522 גוש  בשוהם,  קרקע  חטיבת   
)לשעבר חלקה 3 בגוש 5522(, מגרש 30; הייעוד: שצ"פ.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שה/מק/3/10/401, 
מוסרת   ,298 עמ'  התשע"ג,   ,6483 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  שוהם  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
- הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות 
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 

דרושה לצורכי ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ו–53   52 כחלקה  הידועה  עילית  בנצרת  קרקע  חטיבת   
המיועדת   ,)17528 גוש  )לשעבר   17731 בגוש  בשלמות 

לשטח לבנייני ציבור.

וכל  המקומית,  הוועדה  במשרד  מופקד  התכנית  העתק 
המעוניין בדבר זכאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ט באייר התשע"ג )9 במאי 2013(
)חמ 3-2(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/8528, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4412, 
התשנ"ז, עמ' 3431, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

לקנות חזקה בקרקע האמורה,  בכוונת הוועדה המקומית   .2
את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל 

חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בעפולה, ששטחה כ–976 מ"ר, המזוהה כגוש:   
17840, חלקה 36 )לשעבר גוש 17771, חלקי חלקה 36(.

ט"ו באדר התשע"ג )25 בפברואר 2013(
)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  שה/מק/30, 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,307 עמ'  התש"ע,   ,6014 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  שוהם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורכי ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 127 חלקה   ,6850 כגוש  הידועה  בשוהם,  קרקע  חטיבת   
בשלמות.

י"ג באייר התשע"ג )23 באפריל 2013(
)חמ 3-2(

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שוהם  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/2605  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 2444, התשל"ח, עמ' 1986, מוסרת בזה 
)להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,   1,761 ששטחה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש 5208 -

חלק מחלקה
שטח רשום

)דונם(
שטח להפקעה

)דונם(

120.6350.023

130.6010.037

140.6360.101

150.5700.215

160.6410.211

210.9820.087

220.9110.471

230.2110.042

240.7020.131

250.8140.154

311.3250.196

910.0600.008

920.0680.047

930.2760.020

950.0900.018

הייעוד: דרך.  

כ"ו באייר התשע"ג )7 במרס 2013(
)חמ 3-4(

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' הר/664, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1450, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,1423 עמ'  התשכ"ח, 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,2168 עמ'  התשע"ג,   ,6531 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית הרצליה מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גנ/16099, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5748, 
התשס"ח, עמ' 885, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עפולה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

לקנות חזקה בקרקע האמורה,  בכוונת הוועדה המקומית   .2
את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל 

חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  מ"ר,   495 ששטחה  בעפולה,  קרקע  חטיבת   
16701, חלקי חלקה 16, הפקעה לצורכי דרך.

ה' בסיוון התשע"ג )14 במאי 2013(
)חמ 3-2(

חביב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/99/י, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5337, 
התשס"ה, עמ' 259, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  הוועדה(, בהתאם   - )להלן  בית שמש  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6507, התשע"ג, עמ' 1413, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 6518, התשע"ג, עמ' 1702, תהיה 
פרסום  מיום  נתניה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  מ"ר, המזוהה  כ–24  בנתניה, ששטחה  קרקע  חטיבת   
המסומנת  דרך  שייעודה   ,335  ,334 מחלקות  חלק   ,8267

במפת הפקעה מס' 160 בצבע צהוב.

העתקי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים בעיריית 
נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי 

האגף פתוחים לקהל.

ח' באייר התשע"ג )18 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

מרים פיירברג-איכר  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתניה   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/2/1224, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2748, 
התשמ"א, עמ' 2944, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  תקוה  פתח  ולבנייה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 3796, התש"ן, עמ' 3789, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, גוש 6348 -  

ח"ח 23 בשטח של 255 מ"ר, ח"ח 51 בשטח של 136 מ"ר;  

ח"ח 72 )חלקה ישנה 57( בשטח של 87 מ"ר לדרך, 1,409 מ"ר   
שצ"פ.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/563, 

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בהרצליה, מבואת השרון -  

גוש 6668, חלקה 760 בשלמות, הייעוד: שצ"פ ודרך.  

ד' באייר התשע"ג )14 באפריל 2013(
)חמ 3-4(

יהונתן יסעור  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' לד/179,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6446, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,5308 עמ'  התשע"ב, 
לתכנון ולבנייה לוד, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,1700 עמ'  התשע"ג,   ,6518 הפרסומים  בילקוט 
פרסום  מיום  לוד  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלוד, רח' המחקר מכביש 40 ועד רח' המסגר -  

37, בשטח  668 מ"ר; ח"ח  34, בשטח של  3977, ח"ח  גוש   
של 510 מ"ר; גוש 3979, ח"ח 15, בשטח של 1,617 מ"ר.

הייעוד: דרך.  

י"ב בסיוון התשע"ג )21 במאי 2013(
)חמ 3-4(

מאיר ניצן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' נת/2/304, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1240, 
נת/7/400,  מס'  מקומית  מיתאר  ותכנית   ,613 עמ'  התשכ"ו, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, 
בזה  מצהירה  התכניות(,   - )להלן   2707 עמ'  התשמ"ב, 
לסעיף  בהתאם  נתניה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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התשס"ג, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6017, התש"ע, עמ' 421, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6375, ח"ח 210, בשטח של   
81 מ"ר, לדרך; חלקה 212 בשטח של 19 מ"ר, לדרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/563, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשס"ג, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6017, התש"ע, עמ' 421, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6375, ח"ח 210, בשטח של   
81 מ"ר, לדרך;

חלקה 212 בשטח של 19 מ"ר, לדרך.  

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/563, 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשכ"ג, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5961, התשס"ט, עמ' 4247, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6375, ח"ח 93, בשטח של   
125 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/563, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשס"ג, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5618, התשס"ז, עמ' 1231, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה - גוש 6375, ח"ח 94, בשטח של   
168 מ"ר; הייעוד: דרך.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/563, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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התשכ"ד, עמ' 1775, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6563, התשע"ג, עמ' 3462, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' מרדכי חפץ, ששטחה 71 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6381, ח"ח 178, לדרך.

י"ד באייר התשע"ג )23 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1236, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2187, התשל"ו, עמ' 1069, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,3462 עמ'  התשע"ג,   ,6563 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' טרומפלדור, המזוהה כגוש   
6713, ח"ח 3, ששטחה 574 מ"ר לשצ"פ + 23 מ"ר לדרך.

י"ד באייר התשע"ג )23 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/2/1154, 
 ,694 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 999, 
התשכ"ד, עמ' 925, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
תהיה   ,4534 עמ'  התשע"א,   ,6245 הפרסומים  בילקוט 
מיום  תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' מקס ברוד, ששטחה 160 מ"ר,   
המזוהה כגוש 6375, ח"ח 91.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/30/1268, 
הפרסומים 5518, התשס"ו, עמ' 2531, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6563, התשע"ג, עמ' 3462, 
תקוה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מ"ר,   29 ששטחה  שיפר,  רח'  תקוה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 6355, ח"ח 274; הייעוד: דרך.

י"ד באייר התשע"ג )23 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1202, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1100, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
 ,6430 עמ'  התשע"ב,   ,6473 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3700, חלקה 331   
בשלמות.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/4/165/ב/2, 
בילקוט הפרסומים 5750, התשס"ח, עמ' 960, מצהירה בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6201, התשע"א, עמ' 2572, 
והמוחלט של עיריית רחובות מיום  תהיה לקניינה הגמור 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כ-  

גוש 3656, חלקות 429, 432 בשלמות )לשעבר חלק מחלקות   
;)391 ,94 ,88 ,82

גוש 3697, חלקות 88-86 בשלמות )לשעבר חלק מחלקות 1,   
.)48 ,47 ,14 ,2

ד' בסיוון התשע"ג )13 במאי 2013(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לה/1/200 

התשי"ט, עמ' 1738, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקוה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6176, התשע"א, עמ' 1630, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקוה, רח' עובדיה, ששטחה 895 מ"ר,   
המזוהה כגוש 4042, ח"ח 955.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אורי אהד  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
רח/2/93  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,103 עמ'  התשמ"ד,   ,2963 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות )להלן - הוועדה(, בהתאם 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
ביחס  כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר  )להלן - הפקודה(, 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 
בילקוט הפרסומים 3724, התש"ן, עמ' 836, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת
גוש 3701, חלק מחלקה 492.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' רח/400,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, 
המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2992 עמ'  התשמ"א, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 2924 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2591, התש"ם, עמ' 664, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6563, התשע"ג, עמ' 3467, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 30 בשלמות   
בגוש 17745 )גושים קודמים 16557-16555(; הייעוד: שטח 

לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3172  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2729, התשמ"א, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6563, התשע"ג, עמ' 3467, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ו–7   6  ,2 כחלקות  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
בשלמותן בגוש 16572 )לשעבר חלקי חלקות 3, 5, 26 ו–33 
הייעוד: שטח   ;)16556 בגוש   37 וחלקי חלקה   16553 בגוש 

לבנייני ציבור ודרך.

)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 2271, התשל"ז, עמ' 274, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה רמלה )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
6518, התשע"ג,  בילקוט הפרסומים  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 1705, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמלה 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמלה, ששטחה כ–150 מ"ר )מדידה גרפית(,   
 ,4356 גוש  )לשעבר   24 מחלקה  חלק   ,4354 כגוש  המזוהה 

ח"ח 16(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
יואל לביא  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמלה   

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
שד/ מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/17/111, 
הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4334, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6563, התשע"ג, עמ' 3464, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

דרום השרון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

המזוהה  מ"ר,  כ–8,700  ששטחה  בצופית,  קרקע  חטיבת   
כגוש 7595, ח"ח 145-143 ו–150 וגוש 7624, ח"ח 7, 8 ו–64 
בצבע  פתוח,  ציבורי  שטח  בייעוד  ירוק  בצבע  המופיעה 
אדום  ובצבע  משולבת  דרך  בייעוד  ירוק-אדום  פסים 

בייעוד דרך מוצעת.

ז' בסיוון התשע"ג )16 במאי 2013(
)חמ 3-4(

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

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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 ,3466 עמ'  התשע"ג,   ,6563 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  נצרת  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 27 בשלמות   
בגוש 17883; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/3057  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 2426, התשל"ח, עמ' 1494, מצהירה בזה 
 - )להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6563, התשע"ג, עמ' 3466, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בנצרת עילית, הידועה כחלקה 28 בשלמות   
בגוש 17736; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/4560  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית   

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ת/1/02/10 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 1503, התשכ"ט, עמ' 789, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  עילית  נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6563, התשע"ג, עמ' 3468, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

5 בשלמות  כחלקה  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
בגוש 17833; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/2587  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)תא/33א/1/02( )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה 
 ,1791 עמ'  התשל"ד,   ,2021 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
נצרת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  עילית 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/11741, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4978, התשס"א, עמ' 4022, ובהתאם לתכנית מס' ג/11209, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5955, 
התשס"ט, עמ' 4022, ובהתאם לתכנית מס' ג/8273, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4714, התשנ"ט, 
עמ' 4022, ובהתאם לתכנית מס' ג/13050, שהודעה בדבר 
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5361, התשס"ה, עמ' 
4022 )להלן - התכניות(, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,6518 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,1708 עמ'  התשע"ג, 
מועצה מקומית אעבלין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע באעבלין, ששטחה 4,768 מ"ר, המזוהה כ-  

 ;77  ,56  ,51  ,50  ,49  ,11  ,10  ,9  ,8  ,7  ,3  ,2 ח"ח   ,1220 גוש    
גוש 12203, ח"ח 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19; 

הייעוד: שטח מבני ציבור.

י"א באייר התשע"ג )20 במאי 2013(
)חמ 3-4(

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,6/109/03/9
בזה  מצהירה   ,1127 עמ'  התשמ"א,   ,2694 הפרסומים 
בהתאם  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן 
ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף 
 ,5781 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 
והמוחלט של  הגמור  לקניינה  2088, תהיה  עמ'  התשס"ח, 

עיריית קרית גת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3010, התשמ"ד, עמ' 1249, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  להלן, שביחס אליה   2 המתוארת בסעיף 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
6563, התשע"ג, עמ' 3468, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

בגוש   27 כחלקה  הידועה  עילית,  בנצרת  קרקע  חטיבת   
שטח  הייעוד:   ;)16547 בגוש  ו–7   1 חלקות  )לשעבר   17735

לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון גפסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נצרת עילית  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/14507, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5559, 
התשס"ו, עמ' 4447, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עכו, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 6518, התשע"ג, עמ' 1708, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית עכו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעכו, המזוהה כגוש 18019 -  

חלקה 169 בשלמות, בשטח של 461 מ"ר;  

חלקה 202 בשלמות בשטח של 5,798 מ"ר;  

חלקה 203 בשלמות בשטח של 883 מ"ר;  

חלקה 207 בשלמות בשטח של 7,887 מ"ר.  

ד' בסיוון התשע"ג )13 במאי 2013(
)חמ 3-4(

שמעון לנקרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עכו  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/12737

שם התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר, ותוספת מחסנים למותר בתכנית מיתאר 

לירושלים, רח' אבן האזל 5, ירושלים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, "תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12737", כפיפות 

ושינוי לתכניות 62, 1138.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

תל  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 :Y 633.575, קואורדינטה :X ארזה, רח' אבן האזל 5, קואורדינטה
220.250; גוש 30079 מוסדר )רשום(, חלקה 28. הכל לפי הגבולות 

המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד קיימות בשטח שאינו עולה 
בתכנית  למאושר  בהתאם  מחסנים  ותוספת  מ"ר,   120 על 

המיתאר המקומית לירושלים, רח' אבן האזל 5, ירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מאזור מגורים 3 למגורים ב'; ב( קביעת בינוי לתוספות בנייה 
כמפורט להלן: 1( קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומות קרקע, 
א', ב' ו–ג' לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן; 2( קביעת 
בינוי לתוספת קומה מעל לבניין הקיים לשם הרחבת יחידות 
הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה; 3( קביעת בינוי למחסנים 
המקומית  המיתאר  בתכנית  למותר  בהתאם  מרתף  בקומת 
לירושלים, כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי; ג( קביעת 
בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד(  כאמור;  לבנייה,  בניין  קווי 
עיקריים  שטחים  מ"ר   599.29 מתוכם  מ"ר,  ל–735.53  וקביעתם 
ו–136.24 מ"ר שטחי שירות; ה( הגדלת מס' קומות, מ–4 קומות 
מעל קומת מרתף ל–5 קומות מעל קומת מרתף; ו( קביעת שלבי 
ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור; ז( קביעת הוראות בינוי 
הוראות  קביעת  ח(  בשטח;  בנייה  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 

בגין מבנה להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6238, התשע"א, עמ' 4250.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/12856

שם התכנית: שינוי בקווי בניין ואיחוד וחלוקה בהסכמת 
כל הבעלים, בית חנינה, ירושלים

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

מס' מק/12856", ביטול לתכנית 62, שינוי לתכנית 7459.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקרית גת, המזוהה כגוש 1915, חלקות 40, 41   
)לשעבר חלק מגוש 1831(; הייעוד: אזור לבנייני ציבור.

כ"ח באייר התשע"ג )8 במאי 2013(
)חמ 3-4(

אבירם דהרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה קרית גת  

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
 ,2789 עמ'  התשע"ג,   ,6545 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  ציבור( 
לעניין תכנית ג/7130 )נהריה(, בתיאור הקרקע, במקום "חלקה 68 

בשלמות", צריך להיות "חלק מחלקה 68".

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/9063א

שם התכנית: שינוי בקווי בניין ושינוי בהוראות הבינוי, 
רח' ישא ברכה 17, ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
ביטול   ,6382  ,3276 לתכניות  ושינוי  כפיפות  מק/9063א",  מס' 

לתכנית 62.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
  ,220.650  :X קואורדינטה   ,17 ברכה  ישא  רח'  אברהם,  כרם 
קואורדינטה Y 633.350; גוש 30084 )מוסדר(, חלקות 88, 89. הכל 

לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: שינוי בקווי הבניין ושינוי בהוראות הבינוי, 
בלא שינוי בזכויות בנייה מאושרות.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקווי בניין מאושרים בלא 
קביעת  ב(   ;3276 מס'  בתכנית  מאושרות  בנייה  בזכויות  שינוי 
מספר הקומות ל–2 קומות מעל מפלס ה–0.00 וקומה אחת מתחת 
למפלס ה–0.00; ג( קביעת גובה הבניין ל–9.70 מ'; ד( קביעת שלבי 
ביצוע להקמת תוספות הבנייה, כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ו( קביעת הוראות בגין 

גדרות, סככות ומדרגות להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6507, התשע"ג, עמ' 1419.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.



5129 ילקוט הפרסומים 6608, ד' בתמוז התשע"ג, 12.6.2013 

2( שינוי החלוקה של יח"ד הקיימות בהתאם למפורט בנספח 
לבקש  היה  שניתן  המרתף  בקומת  מחסן  תוספת   )3 הבינוי; 
בהקלה; ג( קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור; ד( הגדלת שטחי 
הבנייה בשטח וקביעתם ל–838.41 מ"ר )בהם 712.65 מ"ר שטחים 
עיקריים(; ה( הגדלת מס' הקומות באגף המזרחי מקומה אחת 
מעל  רעפים  גג   + קומות  ל–3  הרחוב  מפלס  מעל  רעפים  גג   +
מפלס הרחוב; ו( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה, 
היתר  למתן  תנאים  וקביעת  בינוי  הוראות  קביעת  ז(  כאמור; 

בנייה בשטח; ח( קביעת הוראות בגין עץ לשימור.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6507, התשע"ג, עמ' 1419.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יעקב כחלון  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בית שמש ומופקדת "תכנית מס' בש/מק/135א", שינוי 

לתכנית בש/135.

אזור  שמש,  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
תעשייה צפוני, שד' יגאל אלון 4, השטח בין קואורדינטות רוחב 
198.850 וקואורדינטות אורך 629.250; גוש 5203, ח"ח 1, 2, 4, 8; 

גוש 5205, ח"ח 21.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת 
המיועדים  מגרשים  שני  איחוד  ג(  דרך;  הרחבת  ב(  הבעלים; 
ציבור  שטחי  כל  בסך  שינוי  בלא  אחד,  למגרש  ציבור  למבני 
בתכנית; ד( שינוי בינוי והתאמת הוראות לרישום זיקת הנאה 
לציבור בהתאם; ה( מתן הוראות לתכנית; ו( שינוי בקווי בניין.

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 
 ,8 שורק  נחל  רח'  שמש,  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-9900778 טל'  שמש,  בית  רמת 
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.

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

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

סוג איחוד וחלוקה: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית.

בית  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה   ,221.025  :X קואורדינטה  צלאח,  אבו  וער  חנינה, 
Y: 637.950; גוש 30611 )מוסדר(. הכל לפי הגבולות המסומנים 

בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה 
מאושרות, ואיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים, בית חנינה, 

ירושלים.

קרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין  בקווי  שינוי  ב(  א';  למגורים  מיוחד   1 מגורים  מאזור 
בשטח;  המאושרות  הבנייה  בזכויות  שינוי  בלא   מאושרים 
ג( קביעת שלבי ביצוע לבנייה, כאמור; ד( קביעת הוראות בינוי 
הוראות  קביעת  ה(  בנייה בשטח;  היתר  למתן  תנאים  וקביעת 
שטח  כל  על  הבעלים  בהסכמת  מחדש  וחלוקה  איחוד  בגין 

התכנית.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6276, התשע"א, עמ' 5856.

המקומית   הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  ירושלים,   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-6297160/1
ירושלים   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
91010, טל' 02-6290263, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/13840

שם התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר, תוספת קומות ותוספת מחסן שניתן לקבל 

בהקלה ברח' בצלאל 29, 31
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 

מס' מק/13840", ביטול לתכנית 62, שינוי לתכנית 1647.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' נחלאות, 
 :Y 220.050, קואורדינטה :X רח' בצלאל מס' 29, 31, קואורדינטה
632.125; גוש 30109 לא מוסדר, חלקות 209, 210. הכל בהתאם 

לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר, 
על ידי תוספת שתי קומות לאגף קיים בן קומה אחת מעל מפלס 
הרחוב, הגבהת גג הרעפים ותוספת מחסן שניתן היה לקבל בהקלה.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לתוספות  בינוי  קביעת  ב(  ב;  מגורים  לאזור   3 מגורים  מאזור 
לשם  קומות   2 לתוספת  בינוי  קביעת   )1 להלן:  כמפורט  בנייה 
הבינוי;  בנספח  למפורט  בהתאם  בבניין  קיימות  יח"ד  הרחבת 
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הכל  חזיתותיהם,  או  גובהו  הבניין,  בקווי  בנפח  שינו  בלא 
בהתאם למצב המאושר בתכניות הראשיות החלות על הנכס 

ברח' אילת 61.

ממבנה  בנייה  זכויות  העברת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשימור בהגבלות מחמירות במגרש ברחוב החשמל 10 למגרש 
139.68 מ"ר עיקרי  1( הפחתת  ידי:  61, על  המקבל ברחוב אילת 
במבנה לשימור בהגבלות מחמירות ברח' החשמל 10; 2( תוספת 

137.39 מ"ר עיקרי במגרש מקבל.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
ב',  א',  בימים   .03-5217158 טל'  אביב,  תל   ,310 חדר  ג',  קומה 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל   ,13.00-8.00 ה', בשעות  ג', 
וכן  תכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  לפי  לכך  הזכאי  כל 
המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 

ולבנייה תל אביב, שד' בן גוריון 68.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מס' קא/מק/218
שם התכנית: הסדרת הכניסה וחלוקה למגרשים 

במתחם פינוי בינוי, רח' שלמה המלך
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' קא/

מק/218", שינוי לתכנית מיתאר תממ/346.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית אונו, רח' שלמה 
המלך - גוש 6491, ח"ח 102-100; גוש 7184, ח"ח 102.

בלא  המגרש  חלוקת   )1 א:  במתחם  א(  התכנית:  מטרת 
הסכמה לשלושה מגרשים; 2( חלוקת שטחי הבנייה המותרים 
השטחים  כל  בסך  שינוי  בלא  המותרות  יח"ד  מס'  וחלוקת 
המותרים לבנייה ובלא שינוי במס' יח"ד המותר; ב( במתחם ב: 
הסדרת כניסה נוספת לחניה לפרויקט פינוי בינוי שלמה המלך 
מרח' שלמה המלך על ידי קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב 

דרך מגרש 202; ג( קביעת הוראות בדבר מימוש התכנית.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.6.2012 ובילקוט הפרסומים 6454, התשע"ב, עמ' 5606.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  אונו,  קרית   ,41 רבין  יצחק  רח'  אונו,  ולבנייה   לתכנון 
03-5311245, וכן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
וכל   ,03-7632573 טל'  אביב,  תל   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל.

יוסי נישרי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אונו  

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 
ולבנייה מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' 

1520132902-ק708".

רח'  ציון,  מבשרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מבצע נחשון 2 - גוש 30463, ח"ח 73-71.

עם  ציבורי  שטחים:  חילופי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בניין  קו  שינוי  ב(   ;30463 בגוש  ו–72א   71 במגרשים  מגורים 
במגרש 72א כמסומן בתשריט ובנספח בינוי 1; ג( שינוי תכסית 
קביעת  ד(  בינוי;  בנספח  כמופיע  72א  במגרש  ל–55%  מ–35% 
מפלס 0.00 כמופיע בנספח בינוי; ה( שינוי הוראות ביחס לחניה 
במרתף: תותר חניה במפלס קומת קרקע כמופיע בנספח בינוי 

ונספח חניה.

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 
טל'  ציון,  מבשרת   ,2 החוצבים  רח'   ,3424 ת"ד  הראל,  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-5333125
שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

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  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס' תא/מק/  "תכנית  בדבר הפקדת  והבנייה, התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4054", העברת זכויות מרח' החשמל 10 לרח' אילת 61.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
החשמל 10 - גוש 7443 מוסדר, חלקה 7 בשלמותה, רח' אילת 61 - 

גוש 7012 שומה, חלקה 31 בשלמותה.

מגרש מוסר: רח' החשמל 10/רח' ברזילאי 10.

מגרש מקבל: רח' אילת 61/רח' האטד 1, 3, 5.

מטרת התכנית: עידוד, שימור ושיפוץ מבנים לשימור, על 
ידי העברת זכויות בנייה ממבנה לשימור בהגבלות מחמירות 
לפי תכנית השימור, במגרש ברחוב החשמל 10 למגרש המקבל 
הפיכת  ידי  על  מחייב,  בינוי  לנספח  61 בהתאם  אילת  ברחוב 
מסדרונות קיימים בקומות המגורים של המגדל משטח שירות 
לשטח עיקרי והתרת צירופם לדירות לפי נספח הבינוי המחייב 
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מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

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  חיפה  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' חפ/

חליסה,  שכ'   ,20 רזיאל  ברח'  בנייה  הוראות  שינוי  מק/2326", 
חפ/מק/1400/ חפ/1400/יב,  חפ/363,  חפ/98,  לתכניות  שינוי 

יב/1, חפ/מק/1400/גב, כפיפות לתכניות חפ/229י/5, חפ/229/י, 
חפ/מק/1400/יב/4,  חפ/מק/1400/פמ,  חפ/229/ד,  חפ/229/ה, 

חפ/מק/1400/תט.

חליסה,  שכ'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רח' רזיאל 20 - גוש 12487, חלקה 22.

בנייה  הוראות  מתן  רזיאל,  רחוב  הרחבת  התכנית:  מטרת 
ושינוי קווי בניין לצורך הקמת מבנה בן 7 קומות.

לכיוון  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רח רזיאל מ–4 ל–2.5 מ', שינוי קו בניין קדמי לדרך המשמשת 
כשביל מדרגות מ–3 מ' ל–1 מ', שינוי קו בניין צדי דרום-מערבי 
וגובה קומה מלא ממוצע  מ'; ב( תוספת קומות  מ–4.75 מ' ל–3 
בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  מגורים,  קומת  של 

או עיצוב אדריכליים; ג( הרחבת דרך; ד( תוספת אחוזי בנייה.

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 
בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים.  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המען  חיפה.   ,3 ביאליק  רח'  עיר,  לתכנון  המחלקה  במשרדי 
 ,4811 ת"ד  המקומית,  הוועדה  בדואר:  התנגדויות  למשלוח 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .31047 חיפה   ,14 שוקרי  חסן  רח' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה 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 אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

חד/מק/813יט", שינוי לתכנית חד/813.

 ,7731 גוש   - חדרה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 302 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת יחידת דיור ברחוב יגאל.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג.

מרחב תכנון מקומי בת ים

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

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

"תכנית מיתאר מקומית מס' בי/מק/523", רח' אנה פרנק 22,   )1(
בת ים, שינוי לתכניות בי/2/א, בי/219, תמא2/4, תמא4/34ב.

אנה  רח'  ים,  בת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גבולות  בשלמותה;   141 חלקה   ,7124 גוש   -  22 פרנק 
גוש   - בדרום   ,141 חלקה   ,7124 גוש   - בצפון  התכנית: 
7124, חלקה 142, במזרח - גוש 7124, חלקה 166, במערב 

- רח' אנה פרנק; שטח התכנית: 1,280 מ"ר.

תוספת  ב(  ל–20;  מ–16  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  מטרות   
בעבור   5% תכנון,  שיפור  בעבור  החלקה  משטח   6% של 
כך   ,16% הכל  סך  מעלית,  בעבור  ו–5%  נוספות  קומות   2
על  יעמדו  העיקריים  לשטחים  המרביים  הבנייה  שאחוזי 
למגורים;  קרקע  וקומת  חמישית,  קומה  תוספת  ג(   ;148% 
ד( קביעת קו בניין צדי - 3.60 מ' במקום 4 מ', קביעת קו 

בניין אחורי - 7.70 מ' במקום 8 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.11.2011 ובילקוט הפרסומים 6342, התשע"ב, עמ' 1322.

 ,37 רח' שפירא  בי/מק/586",  "תכנית מיתאר מקומית מס'   )2(
דירת גג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, רח' שפירא 37   
- גוש 7138, חלקה 290 בשלמותה; גבולות התכנית: בצפון 
- רח' אצ"ל, בדרום - גוש 7138, חלקה 291, במזרח - רח' 

אצ"ל, במערב - רח' שפירא; שטח התכנית: 510 מ"ר.

לדירת  והפיכתם  הגג  חדרי  איחוד  א(  התכנית:  מטרות   
בהיקף  תוספת  או  שינוי  בלא  הגג,  על  נפרדת  מגורים 
השטחים המאושרים בתכניות החלות בחלקה; ב( שינוי 

ייעוד ממגורים ג לאזור מגורים ב.

תכנית  של  הוראותיה  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
דירת  הקמת  תוספת  המאפשרות  הוראות  וקביעת  בי/430 
חדרים  לבניית  המיועדים  הבנייה  בשטחי  שימוש  תוך  גג, 
על הגג, בלא שינוי בהיקף השטחים המאושרים; ב( קביעת 
הוראות בנייה: 1( שטח דירת הגג לא יקטן מ–80 מ"ר שטח 
נטו;  מ'   3.1 לגובה  עד  יותר  הדיור  יחידת  גובה   )2  עיקרי; 
3( חזית הדירה לכיוון מערב תותר בקו מתווה הבניין הקיים, 
הבניין  מתווה  מקו  נסיגה  מרחק  יישמר  הצפונית  בחזית 
והוראות  מגבלות  לקבוע  ג(  לפחות;  מ'   2.20 של  בשיעור 

בנייה; ד( לקבוע תנאים למתן היתר בנייה לדירה על הגג.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
9.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2985.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 לתכנון ולבנייה בת ים, רח' סטרומה 1, רמת יוסף, בת ים, טל' 
03-5556038, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-7632580

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אורי בוסקילה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בת ים  
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כדי  הבנייה  הוראות  של  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לאפשר תוספת בנייה לאולמי הינומה תוך הסדרת פיתוח קיים 

בשטחי החוץ של האולמות.

מטרת התכנית: א( הקטנת מרווח צדי לכיוון מזרח )שצ"פ( 
באולם;  ומוצעת  קיימת  בנייה  תוספת  הסדרת  לצורך  ל–0 
יהודה  בר  דרך  לכיוון  קדמי  מרווח  של  נקודתית  הקטנה  ב( 
מבנים  להריסת  הוראות  קביעת  ג(  ופיתוח;  בנייה  להסדרת 
קיימים תוך הגדרת לוח זמנים להריסה; ד( מתן הוראות לפתרון 
החניה הנדרשת לפי התקן; ה( מתן הוראות לניקוז משמר נגר 

לפי תמא/34/ב/3, תמא/34/ב/4.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8676296 טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאלק עמרור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 427-0139089

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שמואל  גבעת  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז  ולבנייה   לתכנון 
427-0139089 - גש/מק/3154", המשולש הדרומי, שינוי לתכנית 

ממ/3154.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת שמואל - גוש 
6369, חלקות 12, 14, 21, 58-25, 74-67, 109-80, 181, 182, 185, 

189-187, 194, 195 בשלמותן, ח"ח 9, 20, 24, 59.

מטרות התכנית: איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים; 
בתכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  ג(  בינוי;  שינוי  ב( 

בלא שינוי בסך כל השטח המותר; ד( שינוי קווי בניין.

אשר  וחלוקה  איחוד  תכנית  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ניתן להוציא היתרים; ב( שינוי בינוי - חלוקת מגרש  מתוכה 
בין  בנייה  זכויות  העברת  ג(   ;B/15–ו  A/15 מגרשים  לשני   15
המגרשים; ד( שינוי קווי בניין במגרשים A/15 ו–B/15; ד( ביטול 

דירות שומר בייעוד מגורים.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 

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 חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חוף הכרמל ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' 303-0110072", שינוי 

לתכניות מכ/318, מכ/מק/318/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עתלית, רח' דרך הים 
- גוש 10529, ח"ח 1.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי של הוראות הבינוי והוראות 
אדריכליות.

מטרת התכנית: התאמת הבינוי בנספח מנחה לתכנון המפורט 
לביצוע.

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 חוף הכרמל, ד"נ חוף הכרמל, טל' 04-8136213. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כרמל סלע 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה 
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' 355-0111716", 
שינוי לתכניות מכ/129/א, מכ/129/ב, כפיפות לתכניות 2/10/31, 

מכ/374/ה, מכ/472, תמא/34/ב/3, תמא/34/ב/4.

בר  דרך  רח'  נשר,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ;94-91 ח"ח  בשלמותה,   73 חלקה   ,12605 גוש   -  96 יהודה 
בשלמותו   3 מגרש  מכ/129/א,  מתכנית  בשלמותו   10 מגרש 

מתכנית מכ/129.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, רח' אלכסנדר 
זייד 15 - גוש 8217, ח"ח 104.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.

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

רח' מוצקין 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 נתניה

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  נתניה  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' נת/מק/603/ג", שינוי לתכניות נת/603/א,   )1(
נת/603, נת/600/א, נת/7/400.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שד' בן גוריון   
- גוש 8247, ח"ח 201, 206; מגרשים לתכנית 2, 3, 8 בחלקו 

מתכנית 603/א.

ועיצוב  בינוי  בדבר  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
אדריכלי, על ידי תוספת של עד 3 קומות בתא שטח מס' 
ובתוספת  קומות  ל–37  טכנית  גג  קומת   + קומות  מ–34   ,3
קומות גג טכניות בגובה אבסולוטי 186 מ' מעל פני הים; 
אחת  בתכנית  המותרים  הבנייה  בחלוקת שטחי  שינוי  ב( 
בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבנייה ואת 
סך כל מספר יח"ד מותר, על ידי ניוד של 3,000 מ"ר שטח 
3,000 מ"ר שטח שירות  ועד  לכניסה הקובעת  עיקרי מעל 
לתא  )מלונאות(   2 מס'  מתא שטח  הקובעת  הכניסה  מעל 
שטח מס' 3 )מגורים ד( המהווה הגדלה של כ–10% משטחי 
הבנייה בייעוד מגורים ד, בלא שינוי בשטח הכולל המותר 

לבנייה בתחום התכנית.

לתכניות  שינוי  נת/מק/1/6/750",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
נת/7/400, נת/6/750/במ.

הרב  רח'  נתניה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
טולדנו - גוש 8006, חלקה 108 בשלמותה; מגרש לתכנית 72 

בשלמותו מתכנית 6/750/במ.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי דרומי מ–3 מ'   
ל–3 - 0.0 מ'.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים א', ד', ה', משעה 
מעוניין  כל   ,16.00 עד   12.00 משעה  ב',  וביום   ,11.30 עד   8.30
עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע, 

לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
גוש  רח'  שמואל,  גבעת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
עציון 11, טל' 03-7266847. העתק ההתנגדות 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.
יוסי ברודני 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מד/מק/220/177", שינוי לתכנית מיתאר מקומית מר/מק/74/177.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 :X רעות, שכ' רעות, רח' גבעת הלבונה 31, קואורדינטות: ציר

202.175, ציר Y: 643.960; גוש 5296, חלקה 167 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי והגדלת תכסית.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד 33 מ"ר שטח עיקרי מקומת 
 מרתף לקומת קרקע; ב( הגדלת תכסית מ–224 מ"ר ל–242 מ"ר; 
מ"ר  מ–140  בקומה  מרבי  שטח  בדבר  בינוי  הוראות  שינוי  ג( 
ל–158 מ"ר; ד( שינוי הוראות בינוי בדבר מרווח 0 בין מרפסת 

בקומה א לקיר משותף.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6444.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מודיעין, רח' תלתן 1, מודיעין, טל' 08-9726052, 
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 
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 נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
ברמה מפורטת

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

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' נת/מק/366/ד/7".
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית 
לגזוזטראות  מ'  ל–4  מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  שינוי   )1 כמפורט: 
מ';  ל–3  מ'  מ–4  צדי-שמאלי  עילי  בניין  קו  שינוי   )2  בלבד; 
ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי ועיצוב אדריכליים, 
הבניין  של  אחרונה  תקרה  של  מרבי  גובה  שינוי   כמפורט: 
מ–23 מ' מעל מפלס 0.00 המתוכנן של הבניין ל–35 מ' מעל מפלס 
0.00 המתוכנן של הבניין, כשהגובה אינו כולל מיתקנים וחדרים 
על הגג; ג( הגדלת מס' יחידות הדיור למגורים בלא הגדלת סך 
כל השטחים למטרות עיקריות למגורים, כמפורט: 1( הגדלת מס' 
יחידות הדיור מ–14 יח"ד ל–28 יח"ד; 2( הגדלת שטח השירות 
למגורים מעל מפלס 0.00 המתוכנן של הבניין מ–530 מ"ר ל1,050 

מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.1.2011 ובילקוט הפרסומים 6206, התשע"א, עמ' 2789.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  העין,  ראש   ,21 שילה  רח'  העין,  ראש  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9007289
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9270170

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה סיני 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבנייה 
רח/מק/43/950",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 
רח/ רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות  רח/950,  לתכנית  שינוי 

מק/1950, רח/מק/2000/ב/2, רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

עמוס  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
117 בשלמותה; שטח התכנית:  3655, חלקה  גוש   -  13 דניאלי 

1,510 מ"ר.

ל–4;  מ–2  הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:   מטרות 
ב( הגדלת אחוזי בנייה מ–50% ל–56%; ג( התאמת קווי בניין למצב 

הקיים; ד( איחוד מגרשי בנייה בהסכמת בעלים.

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 רחובות, רח' ביל"ו 2. העתק ההתנגדות 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  

 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, אזור התעשייה 
קריית ספיר, נתניה, טל' 09-8603170. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית/ערר לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, 

רח' מוצקין 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.

שמעון שר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

מק/20/1152", שינוי לתכניות 1152, 2000, במ/14/2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' זכריה 
הלל 9, 11 - גוש 6388, חלקות 107, 108 בשלמותן.

מטרת התכנית: יצירת תכנית להקמת בניין מגורים, הרחבת דרך.

ל–20;  מ–14  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ג( קביעת קו  ב( תוספת קומות מ–4 ל–5, בלא חדרים על הגג; 
קו בניין צדי דרומי  4 מ' לקומה ה', שינוי   בניין צדי מזרחי - 
מ–6 מ' לקומות קרקע, ד' ל–4 מ', קביעת קו בניין צדי דרומי לקומה 
ה' - 4 מ', שינוי קו בניין קדמי צפוני מ–5 מ' ל–3 מ', קו בניין 
 קדמי מערבי מ–5 מ' ל–4 מ' בגין הרחבת דרך; ד( הרחבת דרך: 
 מ–10 מ' ל–12 מ' לרח' זכריה הלל, מ–8 מ' ל–9 מ' לרח' הרמתי כהן; 

ה( איחוד חלקות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.10.2011 ובילקוט הפרסומים 6322, התשע"ב, עמ' 753.

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.

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראש העין

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

מס' רנ/מק/140", שינוי לתכנית רנ/130.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, רח' צה"ל 44 
- גוש 4259, חלקה 18 בשלמותה.

מטרות התכנית: א( שינוי בקווי בניין; ב( שינוי של הוראות 
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ג( הגדלת מספר יחידות דיור.
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"תכנית מפורטת מקומית מס' 401-0115683", שינוי לתכניות   )1(
בהוראות  שינוי  חש/15/10,  חש/11/10,  משמ/46,  שגפ/81, 

בינוי בנחלה והקמת בריכת שחייה פרטית.

גוש   - ומקומם: מושב בצרה  השטחים הכלולים בתכנית   
8976, ח"ח 69; שטח התכנית: 11,383 מ"ר.

בלא  בנחלה  בינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מבני  בין  מרחק  קביעת  א(  ידי:  על  בנייה,  זכויות  תוספת 
מגורים המותרים לבנייה בנחלה 5 מ' לפחות או 0; ב( הגבהת 
שטח  מ"ר   80 העברת  ג(  מ';  ל–2.4  מ'  מ–2.2  המרתף  גובה 
 עיקרי מיחידה אחת ליחידה שנייה )לא כולל יחידת הורים(; 
ד( קביעת הוראות בינוי להקמת בריכת שחייה פרטית בנחלה; 
ה( קביעת הוראות תברואה ואיכות סביבה להקמה ותפעול 

בריכת השחייה הפרטית.

"תכנית מפורטת מקומית מס' 401-0125716", שינוי לתכנית   )2(
חש/7/12, שינוי בקו בניין קדמי.

גוש   - ומקומם: מושב בצרה  השטחים הכלולים בתכנית   
8976, ח"ח 109; שטח התכנית: 20.704 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת הנחיות להקמת בריכת   
זכויות  שחייה פרטית בתחום התכנית, הכל בלא תוספת 
נאותים  סביבה  ואיכות  תנאי תברואה  ב( הבטחת  בנייה; 
תפעול  הוראות  קביעת  ג(  השחייה;  בריכת  הקמת  בעת 
לבריכת השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות 

ולעמוד בתנאי התברואה.

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

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר 
באישור שר הפנים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מס' עח/מק/10/70", 

שינוי לתכניות עח/3/70, עח/מק/8/70, כפיפות לתכנית עח/200.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בחן - גוש 8630, ח"ח 
2, 3; גוש 8631, חלקות 1, 3, 8-5, 10, 17, 18 בשלמותן, ח"ח 4, 9, 
11, 16, 38; גוש 8632, חלקות 17, 20, 24, 25 בשלמותן, ח"ח 13, 26, 

37, 38; גוש 8642, ח"ח 30; גוש 8643, ח"ח 36.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה של ייעודי קרקע ושינוי 
מיקום הייעודים לפי פרק ג, סימן ז לחוק התו"ב ובהסכמת בעל 

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לה/מק/12/4/312", שינוי לתכניות לה/3/1000/א, לה/4/312/א, 

לה/4/312.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, רח' העבודה 4 - 
גוש 4344, חלקות 85, 87 בשלמותן.

מערבי(  )דרום  אחורי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
מזרחי(  )דרום  צדי  בניין  קו  שינוי  ב(  מ';  ל–0.0  מ'  מ–5  בחלקו 

בחלקו מ–4 מ' ל–0.0 מ'; ג( איחוד שתי חלקות בהסכמה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.11.2009 ובילקוט הפרסומים 6033, התש"ע, עמ' 956.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה רמלה, רח' מבצע משה 9, רמלה, טל' 08-9771564, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788434, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

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

זמ/מק/1/1/206", שינוי לתכנית זמ/1/206.

רח'  בתיה,  מזכרת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
נופר 22, רח' חיים לוי 21 - גוש 3916, חלקות 93, 94.

מגרש,  בכל  יח"ד   2 קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
במקום 1 יח"ד; ב( שינוי קו בניין אחורי ב–10% מ–5 מ' ל–4.5 מ'; 
ג( שינוי קו בניין צדי דרומי מ–3.5 מ' ל–3 מ'; ד( שינוי קו בניין 
צפוני מ–5 מ' ל–3 מ'; ה( כל שאר ההוראות וזכויות הבנייה לפי 
תכניות זמ/1/206 בתוקף, זמ/1/800, זמ/280, זמ/מק/268 בתוקף; 

ו( שינוי גודל מגרש מינימלי לדו–משפחתי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.10.2012 ובילקוט הפרסומים 6500, התשע"ג.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה זמורה, בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון )על כביש 
411(, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

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

ולבנייה חוף השרון מופקדות תכניות אלה:
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התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט 
להגיש רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל   וכן 

התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  פרסומים 
קסם, רח' ע' אלכרים קאסם 10, כפר קאסם, טל' 03-9370241. העתק 
ההתנגדות 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.

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה קסם  

מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
הצ/100/1-1א,  לתכניות  שינוי  הצ/מק/463/1-1",   מס' 
הצ/3/1-0,  הצ/200/1-1,  הצ/100/1-1,  הצ/3/1-0ב, 
הצ/6/122,  הצ/174,  הצ/6/122ב,  הצ/6/122א,  הצ/6/122ג, 

הצ/122, גמ/2/43.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אבן יהודה, רח' קיבוץ 
גלויות 27 - גוש 7793, חלקה 271; שטח התכנית: 1,588 מ"ר.

מטרת התכנית: הגדלת מס' יח"ד מ–2 ל–3 יח"ד בלא תוספת 
שטח.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–2 ל–3 יח"ד 
בלא תוספת שטח; ב( תוספת של 6% לתכנית שהופקדה לפני 
שנת 1989; ג( שינוי קווי בניין בתחום התכנית; ד( שינוי בינוי 
עקרוני מנחה בתחום התכנית; ה( חלוקת תת–חלקה 271/ב ל–2 
במגרשים  המותרת  בתכסית  שינוי  ו(   ;2195  +  2194 מגרשים 

2194 + 2195 מ–30% ל–35%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1639.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אפרים בולמש  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה שרונים  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי בית שאן

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 בית שאן  לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

הקרקע, על ידי: 1( שינוי מיקום ייעוד קרקע ממבני משק לאזור 
תעשייה; 2( שינוי מיקום ייעוד קרקע ממבני משק לפרטי פתוח; 
3( שינוי מיקום ייעוד קרקע ממבני משק לאזור מגורים; 4( שינוי 
מיקום ייעוד קרקע מאזור תעשייה לאזור מבני משק; 5( שינוי 
מיקום ייעוד קרקע מאזור תעשייה לדרך מוצעת; 6( שינוי מיקום 
ייעוד קרקע מאזור תעשייה לאזור מיתקנים הנדסיים; 7( שינוי 
מיקום ייעוד קרקע מאזור פרטי פתוח לאזור מיתקנים הנדסיים; 
8( שינוי מיקום ייעוד קרקע מאזור פרטי פתוח לאזור חקלאי; 
9( שינוי מיקום ייעוד קרקע מאזור פרטי פתוח לאזור מגורים; 
10( שינוי מיקום ייעוד קרקע מאזור מגורים לשטח פרטי פתוח; 
חקלאי;  לאזור  מגורים  מאזור  קרקע  ייעוד  מיקום  שינוי   )11
12( שינוי מיקום ייעוד קרקע מדרך קיימת לאזור מגורים; 13( 
ב(  קיימת לשטח פרטי פתוח;  ייעוד קרקע מדרך  שינוי מיקום 
הסדרת מערכת דרכים המאפשרת גישה חופשית לכל ייעודי 
ושימושי הקרקע הזקוקים לכך; ג( הרחבת דרך בתוואי מאושר; 
ד( הרחבת הנחיות והגבלות בדבר איכות סביבה לאזורי מבני 

משק ותעשייה.

של  הבנייה  הוראות  אימוץ  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תכניות מאושרות עח/3/70, עח/מק/8/70, עח/200 על תיקוניה; 
התעשייה  באזור  פעילות  סוגי  להגבלת  הוראות  הוספת  ב( 
אשר לגביו יתקיימו מגבלות מחמירות בתחום איכות הסביבה; 
המיועדים  לאזורים  סביבתיים  היבטים  על  שמירה  הוספת  ג( 

לתעשייה ולמבני משק.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.1.2008 ובילקוט הפרסומים 5776, התשס"ח, עמ' 1949.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל' 09-8981661, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 
וכל מעוניין  91, רמלה, טל' 08-9788466,  הממשלה, רח' הרצל 
רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

רן אידן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' ק/מק/3581
שם התכנית: איחוד וחלוקה למגרשים מחדש

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  קסם  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' ק/מק/3581", שינוי 

לתכניות ק/18, ק/52/ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'לג'וליה, קואורדינטה 
X: 673.250, קואורדינטה Y: 196.300; גוש 7506, ח"ח 3, 5, 6.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה למגרשים מחדש.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה למגרשים בלא 
הסכמת הבעלים; ב( תוספת 9 יח"ד, סך הכל 36 יח"ד בלא שינוי 
בסך כל שטחי הבנייה המותרים; ג( אישור קווי בניין כמסומן 

בתשריט; ד( שינוי הוראות בנייה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
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עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יח"ד; ב( שינוי קו בניין;   
ג( אין שינוי בסך אחוזי הבנייה הכוללים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2183.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
לתכנון ולבנייה טבריה, רח' טבור הארץ, ת"ד 508, טבריה, טל' 
04-6739526, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
 ,17511 עילית  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון, 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון 	
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה טבריה  

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בניין,  קו  שינוי  רם,  גבעת   ,47 ביכורים  רח'  מק/כר/13/143", 

שינוי לתכנית ג/במ/143.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל, גבעת רם, 
רח' ביכורים - גוש 19066, ח"ח 47.

מטרת התכנית: הקטנת קו בניין קדמי בחלקה 47 מתכנית 
ג/במ/143 )תא שטח 1 בתכנית זו(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6272.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9085674 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה, 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עדי אלדר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי נהריה

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  נהריה  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/103", שינוי לתכניות ג/10715,   )1(
ג/2752, ג/6263, ג/851, ג/במ/103, בהתאם לתכנית נה/פרצ/73.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18171,   
ח"ח 68, 78.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין בקומת קרקע.  

לתכניות  שינוי  ג/נה/מק/109",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/12877, ג/נה/מק/100.

"תכנית מפורטת מס' מק/15/ג/6995", שינוי לתכנית ג/6995.  )1(

גוש   - שאן  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
22917, חלקה 13 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין של תכנית ג/6995.  

לתכנית  שינוי  בש/מק/61/6995",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/6995.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שאן, שכ' גורדון 290   
- גוש 22916, חלקה 80 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בניין אחורי מזרחי.  

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 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
שאן,  בית   ,1 ת"ד  הבירה,  ירושלים  רח'  שאן,  בית  ולבנייה 
הוועדה  יומצא למשרדי  04-6489436. העתק ההתנגדות  טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה 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 לוי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שאן  

מרחב תכנון מקומי טבריה

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

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

לתכנית  בהתאם  טה/מק/4/267",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/11764, שינוי לתכניות ג/287, ג/במ/267, ג/12662.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15281   
חלקי, חלקה 5 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2183.

לתכנית  כפיפות  טה/מק/54/287",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/11764, שינוי לתכנית ג/287.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15040   
חלקי, חלקה 237 בשלמותה, ח"ח 197.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2996.

לתכנית  שינוי  טה/מק/9/10484",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/10484, כפיפות לתכנית ג/11764.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15036   
חלקי, חלקה 45 בשלמותה.
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מרחב תכנון מקומי נצרת

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

נצ/מק/1162", שינוי לתכניות ג/9000, ג/4941.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16540, 
ח"ח 79; גוש 16539, ח"ח 8.

איחוד  מאושרת,  דרך  הרחבת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע ושינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.6.2011 ובילקוט הפרסומים 6283, התשע"א.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203, 
הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן 
וכל   ,04-6508508 טל'   ,17000 עילית  נצרת  הממשלה,  קריית 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

עלי סלאם 	
יושב ראש ועדת המשנה 	

המקומית לתכנון ולבנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי צפת

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  צפת  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' צפ/מק/61", 

שינוי לתכנית ג/552.

 ,13063 גוש   - צפת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 64 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: התאמת מצב תכנוני למצב היסטורי 
הקיים בשטח בפועל.

מטרת התכנית: א( שינוי בקווי בניין; ב( שינוי בגודל מגרש 
מינימלי של מגרש.

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 
04-6927465. העתק  טל'  50, צפת,  ירושלים  רח'  ולבנייה צפת, 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית, טל' 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אילן שוחט 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה צפת  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נהריה - גוש 18150,   
חלקה 11, ח"ח 113; גוש 18151, ח"ח 145; גוש 18162, ח"ח 

136; גוש 19593, חלקות 6, 8, 14-11, ח"ח 3, 10, 17.

שינוי  בנייה:  הוראות  קביעת  א(  הוראות התכנית:  עיקרי   
בנייה,  מרווחי  שינוי  בניינים,  של  קומות  ומספר  גובה 
ייעודי  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  ב(  דרכים;  הרחבת 

הקרקע בלא שינוי בשטח.

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 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  

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' נצ/מק/1192", שינוי לתכנית ג/15535.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16563,   
חלקה 36, ח"ח 23, 24, 30, 34, 35; גוש 16564, ח"ח 1, 19.

תב"ע  בשטח  וחלוקה  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מאושרת מס' ג/15535.

"תכנית מפורטת מס' נצ/מק/1195", שינוי לתכנית ג/11456.  )2(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16564,   
ח"ח 10, 13, 14, 18.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין.  

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 נצרת, ת"ד 31, נצרת 16100, טל' 04-6459203. המתנגד 
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
 ,17000 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.
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מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בניין  קווי  והקטנת  בהסכמה,  וחלוקה  איחוד  גא/מק/11/10", 

בשפרעם, שינוי לתכניות ג/3317, ג/7025, ג/9915.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10286, 
ח"ח 30, 32; שטח התכנית: 3,371.

הבעלים;  בהסכמת  מגרשים  איחוד  א(  התכנית:  מטרות 
ב( הקטנת קווי בניין; ג( הגדלת כיסוי קרקע; ד( תוספת קומה 

והגדלת גובה מבנה במסגרת אחוזי הבנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2.8.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6275.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

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  הגלבוע  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הצפון מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/218".  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב שיתופי מולדת   
- גוש 23281, ח"ח 8; שטח התכנית: 29,226.

 299-279 במגרשים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
ובמגרשים 331-302 שינוי קו בניין צדי ל–3.4 מ', במגרשים 
276, 277, 278, 300, 301 שינוי בקו בניין צדי ל–3.3 מ', בכל 
המגרשים 331-276 שינוי קו בניין אחורי ל–4 מ'; ב( שינוי 
כמפורט  בתים  דגמי   9 הגדרת  ג(  אדריכליות;  הוראות 
בנספח בדגמי בתים אשר בנייתם מחייבת במגרשים אלו: 
1( הדגמים מחויבים לזכויות הבנייה לפי תכנית ג/13308 
המאושרת; 2( התכנית מהווה אישור עקרוני בלבד לדגמי 
לגופו כחלק  ייבדק  3( כל דגם  הבתים המופיעים בנספח; 
בניין,  קווי  מגרש,  לגודל  בהתייחס  בנייה  להיתר  מבקשה 
אחוזי בנייה, שטח עיקרי ושטח שירות, מס' קומות, תכסית 

מותרת וגובה מרבי, תואם לתכנית ג/13308.

"תכנית מפורטת מס' ג/גל/מק/432", שינוי לתכניות ג/14936,   )2(
ג/9758.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פארק תעסוקה חבר -   
גוש 20808, ח"ח 1, 3, 8, 9; שטח התכנית: 45,114 מ"ר.

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה בהסכמה; ב( ניוד שטחים   
בין שטח ציבורי פתוח לבין אזור תפעול.

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

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

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

אג/מק/042/5952", שינוי לתכנית מיתאר ג/5952.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית טובא 
זנגריה - גוש 14151, חלקה 15.

שקבוע  כפי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתשריט; ב( איחוד וחלוקה בהסכמה.

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 
העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
העתק  את  ימציא  המתנגד   .04-6800077 טל'  הגלילית,  חצור 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 
טל'   ,17000 עילית  נצרת   ,595 ת"ד  הממשלה,  קרית  הצפון, 

.04-6508508

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ישכר פרנקנטהל  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/24/12", שינוי לתכניות ג/6794, ג/984.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אעבלין - גוש 12206, 
ח"ח 2; שטח התכנית: 777.

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין הקבועים בתכנית.

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 
 .04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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.
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ובינוי לדיר צאן בחלק מתחום התכנית; ב( מתן הקלה ברוחב 
חזית למגרש 34 ל–29.50 מ' שאיננה משנה את הסביבה הקרובה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.2.2011 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1505.

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

פתוחים לקהל.

צביקה כהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

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

ג/מר/3/2011/15760", שינוי לתכנית ג/15760.

 ,18889 גוש   - ירכא  ומקומם:  השטחים הכלולים בתכנית 
ח"ח 69.

 :69/3 במגרש  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קדמי )מצפון( מ–3 מ' ל–0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
22.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6277.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, מרכז שווקים, השוק העירוני, 
במשרדי  וכן   ,04-9912621 טל'  עכו,   ,460 ת"ד  אש,  מכבי  מול 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, לשכת התכנון 
המחוזית, משרד הפנים, קריית הממשלה, נצרת עילית 17000, 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי  

מרחב תכנון מקומי הגליל העליון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העליון  הגליל  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גע/מק/268", 

שינוי לתכנית ג/14385.

גוש   - נפתלי  ומקומם: רמות  השטחים הכלולים בתכנית 
13655, ח"ח 24, 124.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית ג/14385.

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  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' 
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.

דניאל עטר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגלבוע  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

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

מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/גמ/403/5835".

מקומית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שטח   ;29 ח"ח  )מוסדר(,   17220 גוש   - ג'נם  אל  אום  שיבלי 

התכנית: 674; מגרש 354ת בשלמותו.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין צדי הקבוע בתכנית ג/5835.

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 
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.

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

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

מק/גמ/386/6540", נין, חלוקת קרקע חקלאית ובינוי לדיר צאן.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ניין )בוסתן אל–מרג'( 
התכנית:  שטח  בשלמותה;   17 חלקה  )מוסדר(,   17207 גוש   -

.49,898

מטרות התכנית: א( תכנית מפורטת המהווה חלוקת קרקע 
חקלאית לפי פסק דין ת.א.א 2871/94, בית משפט השלום נצרת, 
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חלקות 88-83 בשלמותן, ח"ח 82; גוש 19386, חלקות 4, 24-19, 
38-33, 46-39, 53-50, 55, 60 בשלמותן, ח"ח 5, 8, 25, 47, 48, 54, 
61, 67, 68; גוש 19387, חלקות 26-23, 29, 36, 37 בשלמותן, ח"ח 
27, 28, 35, 38, 44, 45, 47; גוש 19388, ח"ח 22; גוש 19392, חלקות 
 ,13 ח"ח  בשלמותן,   81  ,79  ,78  ,61  ,55  ,43-30  ,26-23  ,12-1 

.77 ,74 ,66 ,65 ,63 ,62 ,54 ,51 ,44 ,29-27

הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הבעלים; ב( קביעת הוראות בנייה, צפיפות, מרווחי בנייה, גובה 
ומס' מבנים במגרש; ג( קביעת הנחיות בנייה ועיצוב אדריכלי; 
ד( ביצוע חלוקה למגרשים לבנייה ופיתוח; ה( הסדרת מערכת 

דרכים; ו( קביעת קווי בנייה; ז( שינוי גודל מגרש מינימלי.

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

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

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 לב הגליל  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים  מבוא  ולבנייה  לתכנון 
10/מעמק/ מס'  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

טב41/50", שינוי לתכנית ג/טב/50.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בסמת טבעון - גוש 
10474, ח"ח 8.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין בהתאם למתווה 
מבנה קיים.

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

נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
טל'   ,1210000 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.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הגליל העליון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

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

מק/יז/05/13136", שינוי לתכנית מק/יז/01/13136.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עין דור - גוש 17048, 
ח"ח 30.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין לפי מצב קיים; 
ב( הגדלת תכסית מ–160 מ"ר ל–185 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6473, התשע"ב, עמ' 6451.

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

פתוחים לקהל.
עידו דורי 	

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
לב הגליל מופקדת "תכנית מפורטת מס' גלג/49/12/10598", שינוי 

לתכנית ג/10598.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עראבה - גוש 19293, 
חלקות 16, 17 בשלמותן, ח"ח 136; גוש 19341, ח"ח 11-9; גוש 
93-  ,78-74  ,34  ,32-8 חלקות   ,19345 גוש   ;2  ,1 ח"ח   ,19343

 89, 118, 119 בשלמותן, ח"ח 7-4, 33, 37-35, 88, 94, 120, 121, 
146-144, 233; גוש 19347, חלקות 1, 9-3, 11, 61 בשלמותן, ח"ח 
 ,19385 גוש   ;46  ,1 ח"ח   ,19382 גוש   ;76  ,74  ,60  ,58  ,15  ,12  ,10
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מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנית  בהתאם  ג/4751,  לתכנית  שינוי  מג/מק-39/2012", 

ג/9953.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית מעלה 
יוסף, פקיעין החדשה - גוש 19077, ח"ח 103, 107; גוש 19079, 

ח"ח 13; מגרש 61.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי הבניין לצורך הסדרת 
בנייה קיימת במגרש.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
16.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 3001.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, מושב מעונה, טל' 04-9979659, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית 17000, טל' 04-6508508, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אדם קולמן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה הגליל  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' 2/

מק/508" כפיפות לתכנית מפורטת 2/מק/417, 214/03/2, על כל 
הוראותיה, למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, שכ' שחמון, 
התכנית:  שטח   ;342 מגרש   ;98 חלקה   ,40130 גוש   -  6 רובע 

526,300 מ"ר.

וחדר  לבריכה  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מכונות בלבד מ–2 מ' ל–1 מ' )כמסומן בתשריט ובתכנית בינוי(.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6282.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אילת, ת"ד 14, אילת 88000, טל' 03-6367114/5, 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
התקוה 4, ת"ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263820, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל.

מאיר יצחק הלוי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

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

מק/57/9607", שינוי לתכנית ג/9607.

 ,16876 גוש   - יפיע  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 13.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין קדמי לגשר מ–4 
מסחרית  קומה  התרת   - בינוי  בהוראות  שינוי  ב(  לאפס;  מ' 
בנייה בלא שינוי בסך כל אחוזי  ניוד אחוזי  ג(  במפלס הדרך; 

בנייה מותרים; ד( שינוי תכסית קרקע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19.10.2012 ובילקוט הפרסומים 6500, התשע"ג, עמ' 1037.

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

לקהל.

ראפע חג'אג'רה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל

 הודעה בדבר ביטול פרסום תכנית למתן תוקף 
מס' מג/מק-30/2012

שם התכנית: מושב שתולה, איחוד וחלוקה, שינוי קווי 
בניין, הגדלת תכסית קרקע, שינוי חלוקת שטחי בנייה 

בלא שינוי בסך השטח הכולל בכל ייעודי הקרקע
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  "תכנית  פרסום  ביטול  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  דבר  על  שהודעה  מג/מק-30/2012", 
 ,6551 הפרסומים  ובילקוט   25.1.2013 בתאריך  בעיתונות 
ג/9953,  ג/11097,  לתכניות  כפיפות   ,3002 עמ'  התשע"ג, 

גובלת לתכנית מג/מק-7/2011.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית מעלה 
יוסף, מושב שתולה - גוש 19866, ח"ח 3, 4, 14, 15; מגרש 6.

מטרות התכנית: הסדרת השטחים בין שני ייעודים )מגורים 
א' ומבני משק פרטי( בלא שינוי בסך כל השטח המאושר לפי 
תב"ע ג/11097; ב( לגיטימציה למצב קיים )יחידת אירוח בשטח 
מ–35%  קרקע  תכסית  הגדלת  ד(  בניין;  קווי  שינוי  ג(  משקי(; 
ל–45%; ה( העברת 5% של שטח עיקרי ממגורים למבני משק; 
בכל  הכולל  השטח  בסך  שינוי  בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  ו( 

ייעוד קרקע.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
-9979659 טל'  מעונה,  מושב  הגליל,  מעלה  ולבנייה  לתכנון 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04
הוועדה  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים 

.http://www.ma-galil.org.il :בכתובת
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 ,254/2 מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרות   
א(  ידי:  על  א,  מגורים  באזור  משותף  קיר  עם  חד–משפחתי 
ו–0.0  הבית  בעבור  מ'  ל–1.7  מ'  מ–3  קדמי  הבניין:  קו  שינוי 
בעבור בליטת גג רעפים, ושינוי קו בניין צדי מ–3 מ' ל–0.45 מ'; 

ב( הגדלת תכסית קרקע מרבית מ–50% ל–59%.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
25.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1508.

לתכניות  וכפיפות  שינוי  5/מק/2618",  מס'  "תכנית   )4(
202/03/5, 5/מק/2491.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' אברהם אמיר 29 - גוש 38246, חלקה 32, ח"ח 69.

 29 מס'  במגרש  תכניות  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
המיועד למגורים א', ברח' אברהם אמיר 29, שכ' רמות, על 

ידי שינוי קווי בניין לקורות מבטון.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1648.

"תכנית מס' 5/מק/2621", שינוי לתכניות 5/במ/4/63, 5/במ/63.  )5(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נחל   
בקע, רח' משה חובב 60 - גוש 38308, ח"ח 2; גוש 38310, 

חלקה 64, ח"ח 76.

מס'  במגרש  תכניות  בהוראות  שינויים  התכנית:  מטרות   
B652 המיועד למגורים א, ברח' משה חובב 60, בשכ' נחל 
לקומת  א  מקומה  בנייה  זכויות  העברת  א(  ידי:  על  בקע, 
קרקע בלא שינוי בסך כל הבנייה; ב( שינוי הוראות בדבר 

בינוי; ג( שינוי בקווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1508.

"תכנית מס' 5/מק/2633", שינוי וכפיפות לתכנית 5/במ/198,   )6(
כפיפות לתכניות 5/מק/2379, 5/מק/2404.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, רח' עיט 69,   
שכ' נווה זאב פלח 7 - גוש 38269 מוסדר, חלקה 137.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות בינוי באזור מגורים א, בתא   
שטח מס' 255, רח' עיט 69, נווה זאב פלח 7, על ידי שינויים 

בקווי הבניין בהתאם לבנייה הקיימת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
13.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1648.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
באר   ,2 בגין  מנחם  כיכר   ,15 ת"ד  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בהן  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 דימונה

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

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/2585",  מס'  "תכנית  מופקדת  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון 

שינוי לתכנית 3/202/03/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות, 
רח' שמואל אייזנשטדט 18 - גוש 38246, חלקה 38.

מטרת התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 5031, 
חד–משפחתי בודד )בנה ביתך(, באזור מגורים א, על ידי שינוי 
נפרד  בלתי  חלק  המהוות  מבטון  קורות  בעבור  הבניין  בקווי 

מקונסטרוקציית המבנה.

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 תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

"תכנית מס' 5/מק/2559", שינוי לתכנית מפורטת 6/116/03/5.  )1(

העיר  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
העתיקה, רח' חטיבת הנגב 16 - גוש 38034 חלק.

)דו–  215 מטרות התכנית: שינוי בהוראות תכנית במגרש   
משפחתי, בעל קיר משותף על גבול המגרש(, רח' חטיבת 
הנגב 16, אזור מגורים א, על ידי: א( שינויים בקווי הבניין; 

ב( שינוי בדבר בינוי לגבי אורך החזית הבנוייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
29.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1508.

"תכנית מס' 5/מק/2569", שינוי לתכנית מפורטת 68/104/03/5.  )2(

אזור  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
תעשייה, דרך חברון 54 - גוש 38046, ח"ח 1, 5.

מטרות התכנית: שינוי בהוראות תכנית מפורטת 68/104/03/5   
במגרש )תא שטח מס' 2( באזור מסחרי, על ידי שינוי קו בניין 

קדמי מ–10 מ' ל–5 מ' בעבור עמודי פרסום למתחם המסחרי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
21.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2189.

"תכנית מס' 5/מק/2606", שינוי לתכנית מפורטת 6/116/03/5.  )3(

העיר  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
העתיקה, רח' השבטים 5/1 - גוש 38279, חלקה 48, ח"ח 68.
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וכל מעוניין רשאי   ,08-6263799 טל'  משרד הפנים, באר שבע, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלי ברונשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה דימונה  

מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה באר טוביה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
שינוי  8/מק/2126",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז 

לתכניות 8/בת/23, 8/מק/2088.

באר  תעשייה  אזור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
טוביה - גוש 2475, חלקות 10, 42 בשלמותן; גוש 312, ח"ח 5; 

גוש 2475, ח"ח 35.

מטרת התכנית: הסדרת מגרש באזור תעשייה באר טוביה.

חניון  בין  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קרקע  ייעוד  כל  שמירת  תוך  לתעשייה  שצ"פ  ובין  לתעשייה 
בגודלו; ב( שינוי קווי בניין; ג( שינוי הוראות בינוי בדבר גובה 

מרבי ותכסית מותרת להקמת מבנה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
ולבנייה באר טוביה, אזור התעשייה, באר  המקומית לתכנון 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-8509771 טל'  טוביה, 
68, רח'  הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, ת"ד 

התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263799.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
שלמה שמאי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה באר טוביה  

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' 31/מק/3006

שם התכנית: מגרש מבנים ומוסדות ציבור מס' 909
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה בני שמעון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 31/מק/3006", שינוי 

לתכנית 75/305/02/7, כפיפות לתכנית 31/מק/3001.

מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה 
25/מק/1070", שינוי לתכניות 132/03/25, 25/במ/2/77, כפיפות 

לתכנית 25/במ/1/77.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, רח' הרודיון 7 - 
גוש 39528, חלקה 60 בשלמותה, ח"ח 56.

קיים  בנייה  מצב  לפי  תכנוניים  שינויים  התכנית:  מטרת 
בשטח: שינויים בקווי בניין, הגדלת תכסית ושינויים בתכנית 
אפס,  בקו  אחורית  בחזית  בנייה  תוספת  אישור  לאפשר  בינוי 
הקמת מוסך בחזית הבית במקום שטח המיועד לחניה ומצללה 
בקו אפס בלא תוספת שטחי בנייה מעבר למותר לפי הוראות 

תכנית תקפה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנית  שינוי  טוסקנה,  פרויקט  ממשית  שכ'  25/מק/1075", 

138/03/25, תואם לתכנית 25/תח/150.

קרני  רח'  דימונה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חיטין; שטח התכנית: 14,867 מ"ר.

מטרות התכנית: שינויים תכנוניים במגרש 400, 747, 748, 
שכ' ממשית, רח' קרני חיטין, על ידי: א( שינויים בגודל שטח 
 :747 ממגרש  שטחים:  ניוד  ב(  אנליטית;  מדידה  לפי  מגרשים 
העברת שטחים עיקריים בשיעור של 180 מ"ר למגרש 748, שטח 
מ–41  כוללת  יחידות  כמות  הגדלת  ג(  שינוי;  בלא   400 מגרש 
יח"ד ל–44 יח"ד במגרשים 400, 747, 748: 1( במגרש 400 הגדלה 
מ–12 ל–17 יח"ד; 2( במגרש 747 הקטנה מ–17 יח"ד ל–14 יח"ד; 
3( במגרש 748 הגדלה מ–12 יח"ד ל–13 יח"ד; ד( שינוי קו בניין 

אחורי למגרש 400 מ–5 מ' ל–4.5 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 777.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבנייה  לתכנון 
הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
שיתופית  אגודה   - בצובה  השוקולד  חוות  האגודה:  שם   )1(

חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005728-1.

המען: ד"נ הרי יהודה, צובה 90870.

תאריך רישום: י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

ניהול נדל"ן מירב - אגודה שיתופית חקלאית  שם האגודה:   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 005730-7―57.  
המען: ד"נ גלבוע, מירב 19148.  

תאריך רישום: י"ב בסיוון התשע"ג )21 במאי 2013(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית ואגודה לאספקת מים.  

ים - אגודה שיתופית חקלאית  יזמויות שדות  שם האגודה:   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 005731-5―57.  
המען: ד"נ מנשה, שדות ים 38805.  

תאריך רישום: י"ג בסיוון התשע"ג )22 במאי 2013(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

י"ג בסיוון התשע"ג )22 במאי 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 האלה:

שם האגודה: אגודה שיתופית מרכזית של הפועל המזרחי   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-001025-6.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות  
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: עמק יזרעאל - בית ספר אזורי לבני ישובים   )2(
חקלאיים אג"ש בע"מ.

מס' האגודה: 57-002174-1.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות   
שימשי,  אסף  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני   השיתופיות, 
ת"ז 23822430, ממשרד בלטר, גוט, אלוני ושות', קיבוץ יגור 

30065, טל' 04-9849201, פקס' 04-9849207.

גוש   - בר  גבעות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
100227/2 מוסדר, ח"ח 4.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת שטחים לצורכי ציבור, על 
ידי יצירת מגרש למבנים ומוסדות ציבור - תא שטח מס' 909 

במקום 4 מגרשי מגורים.

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 בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב 85300, 
יומצא  08-6257909. העתק ההתנגדות  פקס'   ,08-6257920 טל' 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קרית 

הממשלה, רח' התקוה 4, באר שבע, טל' 08-6263791.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיגל מורן  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני שמעון  

מרחב תכנון מקומי ערבה תיכונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  תיכונה  ערבה  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
כפיפות  10/מק/3003,  לתכנית  וכפיפות  שינוי  30/מק/3034", 

לתכנית 10/במ/138.

 ,39157 גוש   - ספיר  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
חלקה 9 בשלמותה, ח"ח 14, 17.

מטרת התכנית: שינויים בקווי בניין.

קביעת  ב(  בניין;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תנאים למתן היתר בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה, מרכז ספיר, 
vda@ :ד"נ ערבה, טל' 08-6592216, פקס' 077-6449008, דוא"ל

.arava.co.il

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אייל בלום  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ערבה תיכונה  
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אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

)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 המען הנ"ל.

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.

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 16.1.2013 ניתן צו לפירוק האגודה הכרם -   )1(
מס'  בע"מ,  בעין אל–אסד  למי השקאה  אגודה שיתופית 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003376-1 אגודה 
6543, התשע"ג, עמ' 2656, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 16.1.2013 ניתן צו לפירוק האגודה חפציבה   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   תעשיות 
 ,6543 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003790-3
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2656 עמ'  התשע"ג, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

יגור  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   16.12.2012 וביום  הואיל   )3(
מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה  צמחים  גליל 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003979-2 אגודה 
6539, התשע"ג, עמ' 2473, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

נרקיס  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   12.2.2012 וביום  הואיל   )4(
וצו   ,57-004258-0 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה 
זה פורסם בילקוט הפרסומים 6390, התשע"ב, עמ' 3092, 
ניתנת   ,23.5.2013 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה 
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף 

מאוגד.

נטיעה  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   12.2.2012 וביום  הואיל   )5(
חקלאות עברית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004682-1 אגודה 
6390, התשע"ב, עמ' 3092, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,23.5.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

א-ת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   3.9.2012 וביום  הואיל   )6(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - אחזקות 

אגודה  החמישה  מעלה  סחלבים  חממת  האגודה:  שם   )3(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004170-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: מ.ג.ה - אגודה שתופית חקלאית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-004495-8.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - אריאל  נצר  האגודה:  שם   )5(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004736-5.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
ת"ז  אלבז,  דוד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
ירושלים   ,35 חיים  מקור  רח'  שיתופי,  מאיגוד   ,68345453

.93465

שם האגודה: חברי חבר - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-004763-9.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

שיתופית  מים  אגודת   - עובד  בית  מימי  האגודה:  שם   )7(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004770-4.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: עובדי נמל אשדוד - אגודה שיתופית בע"מ.  )8(

מס' האגודה: 57-004838-9.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - רגבה  יזמויות  האגודה:  שם   )9(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005030-2.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודות האגודות    
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות, 
טל'   ,93465 ירושלים   ,35 חיים  מקור  מרח'   ,55196232 ת"ז 

02-5680700, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: אוכל תרתי משמע - אגודה שיתופית בע"מ.  )10(

מס' האגודה: 57-005444-5.  
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הנ"ל תתכנס ביום 22.7.2013, בשעה 9.00, ברח' משה גושן 26, 
קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור מרגי, רו"ח, מפרק

צמרמורת בע"מ
)ח"פ 51-287722-6(

דוקטופ בע"מ
)ח"פ 51-309630-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התדהר 17, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

יחזקאל אברך, מפרק

אלאור יהל השקעות ואחזקות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-333449-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.7.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 100, תל 
אביב 67133, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד בכר, עו"ד, מפרק

סנדק בע"מ
)ח"פ 51-458155-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 31.7.2013, בשעה 10.00, ברח' העצמאות 5, 
חיפה, טל' 077-6160086, פקס' 077-6160087, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ימית בלמס, עו"ד, מפרקת

 ,6483 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004761-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,307 עמ'  התשע"ג, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 3.9.2012 ניתן צו לפירוק האגודה א-ת - אגודה   )7(
שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-004762-1, וצו זה 
פורסם בילקוט הפרסומים 6483, התשע"ג, עמ' 307, והואיל 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 26.5.2013, ניתנת בזה הודעה כי 
רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   3.9.2012 וביום  הואיל   )8(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  רמית 
 ,6483 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004778-7
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,308 עמ'  התשע"ג, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 3.9.2012 ניתן צו לפירוק האגודה אפרת - אגודה   )9(
זה  וצו   ,57-004779-5 אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית 
והואיל   ,308 עמ'  התשע"ג,   ,6483 הפרסומים  בילקוט  פורסם 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 26.5.2013, ניתנת בזה הודעה כי 
ומאותה  נמחק מספר האגודות השיתופיות  רישום האגודה 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

קורניש  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   3.9.2012 וביום  הואיל   )10(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - חן   -
 ,6483 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004780-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,308 עמ'  התשע"ג, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

גידולי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   3.9.2012 וביום  הואיל   )11(
מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - ופטם  הודים 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004781-1 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,308 עמ'  6483, התשע"ג, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26.5.2013 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

מתו"פ מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-288371-1(

)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 
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ביסקיול בע"מ
)ח"פ 51-268651-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד רנרט-נוביץ-

סלומון, רח' החשמונאים 91, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ירון רומנו, מפרק

ברבר דיגיטל בע"מ
)ח"פ 51-462372-7(

)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 
אבי  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה   ,4.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם   ,67443 אביב  תל   ,159 אלון  יגאל  רח'  סרוסי, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

כפיר בנישו, מפרק

ארזה מתכות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268621-3(

)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 
כוח המפרק,  בא  13.00, במשרד  5.8.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,159 אלון  יגאל  רח'  עו"ד אשכול, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אריה וייסבלום, מפרק

שקלי )ק( בע"מ
)ח"פ 51-333917-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 11.8.2013, בשעה 9.00, ברח' הכלנית 4, נס ציונה, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה קפלן, מפרקת

האחים סימן טוב בע"מ
)ח"פ 51-220799-4(

)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 31.7.2013, במשרדי החברה, רח' ז'בוטינסקי 3, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק סימן טוב, מפרק

גלגלים בתנועה בע"מ
)ח"פ 51-355050-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 12.00, ברח' המסגר 53, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פליקס כץ, עו"ד, מפרק

בית וגן באורנית בע"מ
)ח"פ 51-309866-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,1 ניסים אלוני  9.00, ברח'  1.8.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירי מיטלמן, עו"ד, מפרקת

דרך פנויה בע"מ
)ח"פ 51-287716-8(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,4.8.2013 ביום  תתכנס 
הפועל 2, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופרה חרמש, מפרקת
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הטרוטק בע"מ
)ח"פ 51-455421-1(

)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 28.5.2013, התקבלה החלטה 
רובינשטיין,  פיני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 

טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 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.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

הטרוטק בע"מ
)ח"פ 51-455421-1(

)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 
המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,29.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

בוקי אבטחה וחקירות פרטיות בע"מ
)ח"פ 51-317413-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, במשרדי החברה,  הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2013, בשעה 
רח' ארזים 31ב, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בועז בוקי, מפרק  

בצ"ן גטייל בע"מ
)ח"פ 51-380318-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

מ"ב 1775 ישראל בע"מ
)ח"פ 51-356250-4(

)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 
קיבוץ  החברה,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,11.8.2013 ביום  תתכנס 
געש, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה רוזנר, מפרקת

שני טק החזקות בע"מ
)ח"פ 51-382179-3(

)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 
כפר   ,2 עירון  עמק  ברח'   ,9.00 בשעה   ,11.8.2013 ביום  תתכנס 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן שני, מפרק

טכנולוגיות פרה פייד בע"מ
)ח"פ 51-361434-7(

)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 
רמת   ,90 סוקולוב  ברח'   ,9.00 בשעה   ,11.8.2013 ביום  תתכנס 
השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל איזנשטיין, מפרק

סקיי ויו בע"מ
)ח"פ 51-386187-2(

)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 
בית   ,7 בגין  מנחם  בדרך   ,11.00 בשעה   ,1.9.2013 ביום  תתכנס 
גיבור ספורט, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל אראל, מפרק
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הטכנולוגי,  בגן   ,12.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,1 בניין  מלחה, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן כספי, מפרק  

ניסנבאום הנדסה ומחשוב בע"מ
)ח"פ 51-191964-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,9 ערער  ברח'   ,12.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מודיעין, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס פרלמן, עו"ד, מפרק  

ד"ר אהרונוב סטניסלב
)ח"פ 51-461737-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 12.00, ברח' ערער 9, בית שמעון, 
מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  וכדי להחליט  ומה נעשה בנכסי החברה,  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס פרלמן, עו"ד, מפרק  

סיימדיה בע"מ
)ח"פ 51-356906-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
11.00, במשרדי החברה,  הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,6 הברזל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל אלדור, מפרק  

נ.ה.ש. בע"מ
)ח"פ 51-129214-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

10.00, במשרדי החברה,  הנ"ל תתכנס ביום 24.7.2013, בשעה 
רח' ארזים 31ב, מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בועז בוקי, מפרק  

הוד הבשור יצרני ביצים בע"מ
)ח"פ 51-269099-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 25.7.2013, בשעה 20.30, במושב עין הבשור, 
דוח סופי של המפרק, המראה  85405, לשם הגשת  ד"נ הנגב 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר קלוש, מפרק  

בוני בן תור )ייעוץ והשקעות( בע"מ
)ח"פ 51-186146-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אלחוארנה,  ברח'   ,8.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קרע,  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נביל מדלג', מפרק  

ס.פ.חלקי חילוף בע"מ
)ח"פ 51-291784-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 10.00, ברח' הראשי אום 
אל פחם, מול בנק הפועלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אחמד מחאג'נה, עו"ד, מפרק  

גלעדים - יעוץ כלכלי וניהול בע"מ
)ח"פ 51-244595-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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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המפרק,  כוח  בא  במשרד   ,12.00 בשעה   ,1.8.2013 ביום  תתכנס 
עו"ד עמית לוין, מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 22, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

דרור בורסוק, מפרק  

פ.ש פסגה בע"מ
)ח"פ 51-427969-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.8.2013, בשעה 20.00, ברח' נתן ברניצקי 38, ראשון 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמית פינטו, מפרק  

מ.פ.ה )מעליות ופיגומים( בע"מ
)ח"פ 51-261630-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,5 לח"י  ברח'   ,16.00 בשעה   ,4.8.2013 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.

זאב שגיא, מפרק  

אשוח )תעשיות הידראוליקה( בע"מ
)ח"פ 51-256982-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,5 לח"י  ברח'   ,16.00 בשעה   ,4.8.2013 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.

זאב שגיא, מפרק  

הולביין בע"מ
)ח"פ 51-371593-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

הנ"ל תתכנס ביום 30.7.2013, בשעה 12.00, במשרדו של עו"ד 
זאב גולדוין, מושב נהלל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שושנה שפירא, מפרקת  

א. כספי את מ. כספי
)ח"פ 51-137556-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הטכנולוגי,  בגן   ,13.00 בשעה   ,30.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק,  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,1 בניין  מלחה, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן כספי, מפרק  

רק רגע בע"מ
)ח"פ 51-201206-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,14 המסגר  ברח'   ,9.00 בשעה   ,31.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק סורני, רו"ח, מפרק  

אלגובסט בע"מ
)ח"פ 51-472950-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.7.2013, בשעה 10.00, ברח' יוני נתניהו 11, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אברהם, עו"ד, מפרק  

מ.ד. בורסוק החזקות בע"מ
)ח"פ 51-404584-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תמיס יישומי יו.איי.וי בע"מ
)ח"פ 51-396257-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 6.8.2013, בשעה 10.00, ברח' יצחק שדה 17, 
תל–אביב-יפו 67775, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף גלבוע, מפרק  

הסטודאו בע"מ
)ח"פ 51-437431-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,1 הנרקיסים  ברח'   ,10.00 בשעה   ,8.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
כפר שמריהו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד נפתלי, מפרק  

פרימיטיב בע"מ
)ח"פ 51-190003-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2013, בשעה 16.00, אצל רו"ח קובי מסינג, 
סופי של  דוח  לשם הגשת  תל–אביב-יפו,   ,90 רח' החשמונאים 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם בורלא, מפרק  

ריף ודייב בע"מ
)ח"פ 51-277559-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.8.2013, בשעה 10.00, במשרדה של המפרקת, מרכז 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אילת,   ,16-15 סנטר  סיטי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעמה אילת, עו"ד, מפרקת  

ריכטר,  י'  במשרד   ,11.00 בשעה   ,4.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ירושלים,   ,42 אגריפס  רח'  דין,  עורכי  ושות',  יוגב   הרצברג, 
פקס' 02-6247144, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק  

סילבר אוטומציה ביתית בע"מ
)ח"פ 51-446412-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,30 לוי  יוסף  ברח'   ,16.00 4.8.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
קרית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים בלגאזל, מפרק  

מדיקה מרפאה מדיקו כירורגית בע"מ
)ח"פ 51-101006-8(

)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 8.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלל ברנר, ת"ז 14590608, 

מרח' ברקן 13, עומר, 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.

הלל ברנר, מפרק

מדיקה מרפאה מדיקו כירורגית בע"מ
)ח"פ 51-101006-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,15.00 בשעה   ,5.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,   ,13 ברקן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הלל ברנר, מפרק  
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אוטו כחלון בע"מ
)ח"פ 51-138728-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,21 טבריה  מורדות  ברח'   ,16.00 בשעה   ,18.8.2013 ביום  תתכנס 
טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס כחלון, מפרק  

נדב ברקן עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-391815-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבן  רח'  15.00, במשרד המפרק,  20.8.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  רביעית,  קומה   ,2 גבירול 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי קורן, עו"ד, מפרק  

א.ר.י אבטחה ושרותים א.ר בע"מ
)ח"פ 51-437247-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,17 העברי  הגדוד  ברח'   ,10.00 בשעה   ,25.8.2013 ביום  תתכנס 
אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור בן–עמי, עו"ד, מפרק  

ספיר יניב בע"מ
)ח"פ 51-134617-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ספיר 

יניב, מרח' בלפור 77, בת ים, טל' 054-4313625, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

גאנם סעד אלדין ושות' חברה ליעוץ, ניהול 
וחשבונאות בע"מ
)ח"פ 51-257944-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 12.00, אצל המפרק, כפר מזרעה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

גאנם סעד אלדין, רו"ח, מפרק  

היי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-353598-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.8.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פינסקר 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו"ד, מפרק  

איי.טי.אי.טי. סמארט סיסטמס בע"מ
)ח"פ 51-460088-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.8.2013 ביום  תתכנס 
האלון 34, גמזו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבנר שרון, עו"ד, מפרק  

א.ע.מ שיווק סיגריות בע"מ
)ח"פ 51-314982-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
גאנם  רו"ח  של  במשרדו   ,12.00 בשעה   ,16.8.2013 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מזרעה,  כפר  אלדין,  סעד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עווד מוחמד, מפרק  
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ק.ר.ל.ל. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-383356-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,29.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אשקלון,  חוף  ד"נ   ,58 הרחבה  זיקים,  מקיבוץ  לוי,  יצחק 

050-7449913, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 19.00, אצל רבקה קיגלמן, מושב תלמי יפה, ד"נ חוף אשקלון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יצחק לוי, עו"ד, מפרק

ד. בלבול בע"מ
)ח"פ 51-306171-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי 

בלבול, מרח' יד חרוצים 14, תל אביב 6880502, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוטי בלבול, מפרק

שמי מרום תיירות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-301854-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

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

 ,10.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ספיר יניב, מפרק

גורלין יועצים בע"מ
)ח"פ 51-455028-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,31.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ירושלים,   ,3 קומה   ,18 המלכה  שלומציון  מרח'  הכהן,   עודד 

טל' 02-6251431, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עודד הכהן, עו"ד, מפרק

MAY SPA LTD
)ח"פ 51-338613-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מרינה מידן, מרח' היין 3, זכרון יעקב, טל' 04-6391779, 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.

 ,30.9.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אלעד לרון, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

מרינה מידן, עו"ד, מפרקת
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 ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרד   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טליה יצחקי, עו"ד, מפרקת

דאלש ניהול והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-257467-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.1.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דימטרי 
 ,02-5713552 טל'   ,91450 מירושלים   ,304126725 ת"ז  אלשנסקי, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,8.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הר  כניסה,  קומת  מיניקום,  בניין   ,16 הרטום  ברח'   ,10.00 בשעה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,  חוצבים, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דימיטרי אלשנסקי, מפרק

אריאנה פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-396396-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.6.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נדין  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
ברקן, מרח' המייסדים 9, רמת השרון, טל' 052-8910641, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2013, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, רח' סיני 7, רמת השרון, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדין ברקן, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גדעון פנר, מרח' בן צבי 7, באר שבע, טל' 08-6272745, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון פנר, עו"ד, מפרק

אירודיום מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-454630-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.6.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
גרא  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
שטרומר, מרח' משה סורוקה 33, חיפה, טל' 054-9992000, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.10.2013 אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 
יצחק  רח'  ושות',  מטלון  פולק,  עמית,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
שדה 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גרא שטרומר, מפרק

הערבה נתיב ים סוף ים התיכון בע"מ
)ח"פ 51-433323-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.5.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טליה יצחקי, מרח' אלנבי 108, קומה 4, תל אביב, טל' 03-5605717, 

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.
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ב.מ. זגגות "האחים" בע"מ
)ח"פ 51-272669-6(

)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 23.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
בנימין מסיכה, ת"ז 22919963, מרח' שגיא, מושב שער אפרים, 

למפרק החברה.

בנימין מסיכה, מפרק

דרך אמונה בע"מ
)ח"פ 51-424606-5(

)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 14.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרקת  חדרה,   ,15 נורדאו  מרח'   ,013172200 ת"ז  ביטון,  טלי 

החברה.

טלי ביטון, מפרקת

מדיה קליימקס בע"מ
)ח"פ 51-452112-9(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
גיא סטולרו, ת"ז 031452592, מרח' בן הלל מרדכי 5, תל אביב, 

למפרק החברה.

גיא סטולרו, מפרק

סלו-פלו בע"מ
)ח"פ 51-285032-2(

)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 

עו"ד אילן גורביץ בע"מ
)ח"פ 51-435443-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.6.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,33095 חיפה  ברוש,  בניין   ,2 פל–ים  משד'  גורביץ,  אילן   עו"ד 

טל' 04-8682020, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן גורביץ, עו"ד, מפרק

פ.א.ג. מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-258973-0(

)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 23.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
איגור פיבן, ת"ז 310506100, מרח' כרמל 35/9, רחובות, למפרק 

החברה.

איגור פיבן, מפרק

פיג'ויה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-348020-2(

)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 23.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
משה שחר, ת"ז 055354021, מרח' רביד 3, ראשון לציון, למפרק 

החברה.

משה שחר, מפרק
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ולמנות את עו"ד אורטל אשל, מרח'  לפרק את החברה מרצון 
למפרקת   ,052-8820233 טל'  אביב,  תל   ,1207 דירה   ,61 אילת 

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.

אורטל אשל, עו"ד, מפרקת

בסט 1 בע"מ
)ח"פ 51-345682-2(

)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 23.4.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור גטר, מרח' הצורן 

4א, ת"ד 8632, נתניה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור גטר, עו"ד, מפרק

דוקטופ בע"מ
)ח"פ 51-309630-5(

)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 23.5.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחזקאל אברך, ת"ז 

052914124, מרח' התדהר 17, 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.

יחזקאל אברך, מפרק

הוטלארט בע"מ
)ח"פ 51-296534-4(

)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 26.5.2013, התקבלה החלטה 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
נחמן אקשטיין, ת"ז 7006992, מרח' הראשונים 39/8, רמת השרון, 

למפרק החברה.

נחמן אקשטיין, מפרק

המסגר 60 ניהול בתים בע"מ
)ח"פ 51-469871-1(

)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 26.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רם דקל, ת"ז 056134851, 

מדרך מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה.

רם דקל, מפרק

ריף יזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-445459-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
2.6.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
רון מלכין,  ולמנות את עו"ד  החלטה לפרק את החברה מרצון 
ת"ז 034930586, רשיון מס' 43530, מרח' ישראל גלילי 7, בניין 3, 

ראשון לציון, למפרק החברה.

רון מלכין, עו"ד, מפרק

פרופסור איתן רובינשטיין - ייעוצים בע"מ
)ח"פ 51-328592-4(

)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 2.6.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  רובינשטיין,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

08652091, מרח' פסטר 4, יפו, למפרק החברה.

איתן רובינשטיין, מפרק

איי.אם.סי )אדוורטיזינג מרקטינג קורפוריישן( בע"מ
)ח"פ 51-262139-2(

)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 20.3.2013, התקבלה החלטה 
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מרח'  קרבר,  דקל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
המלאכה 21, פארק אפק, ראש העין, טל' 03-6543000, 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.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק

ריטה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-286845-6(

)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 29.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דרוקר, מדרך מנחם 

בגין 82, 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.

אורי דרוקר, מפרק

דג-מס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-216674-5(

)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 29.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דרוקר, מדרך מנחם 

בגין 82, 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.

אורי דרוקר, מפרק

דיטה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-286843-1(

)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 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה פבר, מרח' פתן 
3, אילת, 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.

אריה פבר, עו"ד, מפרק

החברה לפיתוח שכונת שפירא בע"מ
)ח"פ 51-199775-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעם מ' זוכמן, מרח' 

הברזל 3, תל אביב 69710, 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.

נעם מ' זוכמן, עו"ד, מפרק

עמרם מצנע - פיתוח עירוני בע"מ
)ח"פ 51-476718-5(

)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 27.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי גולדהמר, משד' 

פל-ים 2, בניין אורן, חלונות הסיטי, חיפה, 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.

אבי גולדהמר, עו"ד, מפרק

ואג )1983( בע"מ
)ח"פ 51-100839-3(

)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 28.5.2013, התקבלה החלטה 
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מרח'  הרוש,  אלה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
סמילנסקי 85, נתניה, 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.

אלה הרוש, עו"ד, מפרקת

ג'ופלין גולד-טק בע"מ
)ח"פ 51-388811-5(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יועד אבני, מרח' האלון 4, 

רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יועד אבני, מפרק

סגול צהוב בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-442819-2(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 
אצל  אברבך,  ניצן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
רח'  ושות',  טלידאנו  צפריר,  רוזובסקי,  פילוסוף,  צלרמאיר, 

לינקולן 20, תל אביב 67134, 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.

ניצן אברבך, עו"ד, מפרק

תומיבלה בע"מ
)ח"פ 51-403594-8(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דרוקר, מדרך מנחם 

בגין 82, 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.

אורי דרוקר, מפרק

עומקר בע"מ
)ח"פ 51-279734-1(

)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 29.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דרוקר, מדרך מנחם 

בגין 82, 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.

אורי דרוקר, מפרק

קעוד - אור בע"מ
)ח"פ 51-279735-8(

)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 29.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי דרוקר, מדרך מנחם 

בגין 82, 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.

אורי דרוקר, מפרק

תולי כנסים ואירועים בזכרון יעקב בע"מ
)ח"פ 51-469562-6(

)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 29.5.2013, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן חטר-ישי, מרח' 
משעול גיל 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.

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

יונתן חטר-ישי, עו"ד, מפרק

רד לייט בע"מ
)ח"פ 51-315328-8(

)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 2.6.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר יעקב, מרח' דרך 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר יעקב, עו"ד, מפרק

ד.ר. קרן אור - חברה להנדסה ויזמות )2001( בע"מ
)ח"פ 51-314113-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.4.2013, 
ולמנות את עו"ד   התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

רן דרזי, מרח' אבא הלל 15, 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.

רן דרזי, עו"ד, מפרק

ג.מ.ח פור סינגלס אפ בע"מ
)ח"פ 51-448592-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,5.5.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי קנור, מרח' הגליל 89, 
גני תקוה, 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 קנור, מפרק

צ'וטלק בע"מ
)ח"פ 51-461553-3(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני אבו, מרח' אבא 

הלל 7, בית סילבר, 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.

דני אבו, עו"ד, מפרק

ג'אם בריאות בע"מ
)ח"פ 51-429122-8(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גולדשטיין, מרח' 

אבטליון 6, בני ברק,  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.

ישראל גולדשטיין, מפרק

אודין הכשרות בע"מ
)ח"פ 51-473198-3(

)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 30.5.2013, התקבלה החלטה 
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גונן יובל בע"מ
)ח"פ 51-313397-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, 
יובל  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 
נהלל,  מושב  גולדוין,  זאב  עו"ד  אצל   ,022258834 ת"ז  גונן, 

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.

זאב גולדוין, עו"ד    
    בא כוח המפרק

א.ל.ת. ציוד הנדסי בע"מ
)ח"פ 51-129874-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.5.2013, 
אבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אביב,  תל   ,4 חביב  אבשלום  מרח'   ,007717028 ת"ז  קורנרייך, 

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 קורנרייך, מפרק

אלידן פלסטיקה תעשיות )1984( בע"מ
)ח"פ 51-104626-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.5.2013, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

אקהויז, מרח' רות 27, חיפה, למפרק החברה.

עו"ד  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
לירן מורנו, ת"ז 037476165, מרח' מרדכי מקלף 9, 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 הנ"ל.

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

לירן מורנו, עו"ד, מפרק

במבו מדיה קסטינג בע"מ
)ח"פ 51-297451-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2013, 
גיל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  עטרות,  בני   ,38 מושב  מרח'   ,54993175 ת"ז  צפריר, 

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.

גיל צפריר, מפרק

משתלת זיו בע"מ
)ח"פ 51-123084-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.5.2013, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו דב, 
נהלל, למפרק  גולדוין, מושב  זאב  עו"ד  030440671, אצל  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 המפרק הנ"ל.

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

זאב גולדוין, עו"ד

בא כוח המפרק
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למענו של ב"כ המפרק, עו"ד עמית לוין, מרכז עזריאלי 1, תל 

אביב 67021.

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

אברהם פרנסס, מפרק

ג'וניפר נטורקס ישראל בע"מ
)ח"פ 51-337456-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2013, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אשר דובב, מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

גן העיר אשדוד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-249814-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
יורם מושקט, מרח' יהודה הלוי 85, 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.

יורם מושקט, עו"ד, מפרק

חניון רובע לב העיר בע"מ
)ח"פ 51-392446-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013, 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
יורם מושקט, מרח' יהודה הלוי 85, 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.

מיכאל אקהויז, מפרק

דוד רויך עיצוב טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-131325-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 22.5.2013, התקבלה החלטה 
רויך, ת"ז 1719400,  ולמנות את מרטין  לפרק את החברה מרצון 

מרח' פינס 1, ראשון לציון, 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.

מרטין רויך, מפרקת

גילה אמיר בע"מ
)ח"פ 51-262160-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2013, 
גילה  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אמיר, ת"ז 51193191, מרח' קאפח 5, חולון, 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.

גילה אמיר, מפרקת

יוניבגה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-449843-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.5.2013, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 
10, חולון, 58811, למפרק  פרנסס, ת"ז 050402932, מרח' הפלד 

החברה.
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ירושלים   ,890 ת"ד   ,8 דוד  המלך  מרח'   ,313751398 ת"ז  וולף, 
91008, 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.

דייב וולף, מפרק

צ'יילד טראק בע"מ
)ח"פ 51-437494-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2013,  
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה 
לציון  ראשון   ,3/8 העם  אחד  מרח'   ,032055071 ת"ז  סולומון, 

75312, 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.

מירה סולומון, מפרקת

השקעות בנימין רוזנצוויג 1983 בע"מ
)ח"פ 51-096539-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,2.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בלש, מרח' חשמונאים 90, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה בלש, מפרק

ח. בן אהרון בע"מ
)ח"פ 51-096273-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

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.

יורם מושקט, עו"ד, מפרק

הצלחה ח.ג. בע"מ
)ח"פ 51-344513-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013,  
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אייל שימן, מרח' אגוז 7/65, קרית אונו, 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.

אייל שימן, עו"ד, מפרק

קרמיט-טק בע"מ
)ח"פ 51-284447-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2013,  
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
עזריאלי,  מגדלי  פישר,  גדעון  דין  עורכי  ממשרד  תורן,  רם 

המגדל המשולש, קומה 39, תל אביב 67023, 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.

רם תורן, עו"ד, מפרק

אייסואל בע"מ
)ח"פ 51-266861-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2013, 
דייב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
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בועז  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 
רובין, מרח' השלושה 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

בועז רובין, מפרק

בודי סיקרט בע"מ
)ח"פ 51-399729-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,3.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
עירן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עדיפז, מרח' סשה ארגוב 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עירן עדיפז, מפרק

קר כד בע"מ
)ח"פ 51-074449-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,3.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

אשר דובב, מרח' ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אשר דובב, עו"ד, מפרק

קינלי בנרוי בע"מ
)ח"פ 51-405424-6(

)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 

 ,2.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
ולמנות את עו"ד  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
גיל מדואל, מרח' תובל 11, בית לז-רום, רמת גן 52522, 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.

גיל מדואל, עו"ד, מפרק

ביבי זול בע"מ
)ח"פ 51-183441-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,3.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

לנגסנר, מרח' מסקין 20, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמואל לנגסנר, מפרק

מדנס טק סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
)ח"פ 51-440179-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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 3.6.2013,  התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב דנטס, מרח' השלושה 2, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נדב דנטס, מפרק

מדנס מדיקל אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-468694-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,3.6.2013 ביום  מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה  שלא 
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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 המפרקת הנ"ל.

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

אורנית רותם, מפרקת

בילום נכסים בע"מ
)ח"פ 51-199225-7(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  החברה,  כוח  בא  במשרד   ,11.7.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 

הירקון 113, תל אביב.

על סדר היום: הצעת הנושים לפרק את החברה מרצון.

                                    שי צוקרמן, עו"ד

בא כוח החברה

טריפל מ טכנולוגיות תשתית בע"מ
)ח"פ 51-218470-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,27.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
לבטל את פירוק את החברה מרצון ולבטל את מינויה של עו"ד 

מרב ארד-סלומון, משד' המגינים 64, חיפה, למפרקת החברה.

מרב ארד-סלומון, עו"ד, מפרקת

י.נ. חניון השדה בע"מ
)ח"פ 51-172964-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2013, התקבלה החלטה 
להחליף את המפרק, עו"ד אלכסנדר רינון, ולמנות תחתיו את 
אביב  תל   ,14 שטרייכמן  מרח'   ,008034555 ת"ז  מייזליץ,  יעקב 

6967113, למפרק החברה.

יעקב מייזליץ, מפרק

מייקל דיוויס נוסטרו
)ש"מ 55-024082-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, בדבר שינויים אלה:

הנ"ל תתכנס ביום 15.7.2013, בשעה 10.00, ברח' פנקס 62, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בני טיש, מפרק

אמיר - תעשיות מתכת בע"מ
)ח"פ 51-125105-0(

)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 12.5.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר יוטבת, מרח' הררי 9, 

רמת גן, 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.

אמיר יוטבת, מפרק

נחום הרשקוביץ, מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-069689-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.5.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  הרשקוביץ,  נחום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אריה שרון 6, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, לרו"ח שמואל רוסק, רח' סמולנסקין 4, תל אביב.

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

נחום הרשקוביץ, מפרק

מרתון נסיעות בע"מ
)ח"פ 51-221162-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.3.2009, 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנית 
רותם, ת"ז 025078858, מרח' האורנית 21, תל מונד 40600, טל' 

054-6765070, למפרקת החברה.
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בשקלים חדשים

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

511,414,353

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
ז' בסיוון התשע"ג )16.5.2013(

56,129,703,090

ט' בסיוון התשע"ג )18 במאי 2013(

             מרדכי פיין
הממונה על מחלקת המטבע  

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
בסיוון  י"ג  העבודה  יום  בסיום  מולו  המוחזקים  והנכסים 

התשע"ג )22 במאי 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בסיוון התשע"ג )22.5.2013(

56,047,820,621

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
ה' בסיוון התשע"ג )14.5.2013(

55,959,671,455

 ג. העלייה או הירידה ) - (
במשך השבוע האחרון

88,149,166

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
י"ג בסיוון התשע"ג )22.5.2013(

56,047,820,621

י"ד בסיוון התשע"ג )23 במאי 2013(

             מרדכי פיין
    הממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים 
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 

:)2013

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
כ' בסיוון התשע"ג )29.5.2013(

56,095,463,150

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
י"ג בסיוון התשע"ג )22.5.2013(

56,047,820,621

 ג. העלייה או הירידה )-(
במשך השבוע האחרון

47,642,529

 ד. ערך הנכסים המוחזקים
 במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ' בסיוון התשע"ג )29.5.2013(

56,095,463,150

כ"א בסיוון התשע"ג )30 במאי 2013(

             מרדכי פיין
    הממונה על מחלקת המטבע

המוגבלים  השותפים  מהשותפות  יצאו   31.12.2012 )1( ביום 
האלה:

)א( שוקי אברהם, מרח' הנרקיס רמת פנקס 6, אור יהודה;

)ב( א. מא-דא החזקות בע"מ, מרח' הנוף 10, סביון;

תל–  ,5 התחמושת  גבעת  מרח'  בע"מ,  שלמה  )ג( לקר 
אביב-יפו;

)ד( רם גרא השקעות בע"מ, מרח ליבוביץ 13, גדרה;

)ה( ינאי מוריאל בע"מ, מרח' תבור 2, מבשרת ציון;

)2( ביום 1.1.2012, יצאו מן השותפות השותף המוגבל ילקוט 
החזקות בע"מ, מרח' דובנוב 25, תל–אביב-יפו;

)3( ביום 31.12.2012 הצטרפו לשותפות השותפים המוגבלים 
האלה:

)א( שוקיא בע"מ, מרח' הנרקיס 6, אור יהודה, ושילם 28 
שקלים חדשים במזומן;

)ב( דוד צ'צק ייזום והשקעות בע"מ, מרח' השרון 14, כפר 
סבא, ושילם 165 שקלים חדשים במזומן;

28/7, תל  )ג( אם.די.ג'י השקעות בע"מ, מרח' אמסטרדם 
אביב, ושילם 2,696 שקלים חדשים במזומן;

)4( ביום 1.1.2012, הצטרפה לשותפות ד. מיכאל ושות' בע"מ, 
חדשים  שקלים   5,308 ושילם  אביב,  תל   ,25 דובנוב  מרח' 

במזומן.
         שני הלל, עו"ד
         ב"כ השותפות

ספקטרום נגזרות 
)ש"מ 55-021202-1(

הודעה בדבר פרישת שותפים מוגבלים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 31.12.2012 ביום  כי  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 

יצאו מהשותפות השותפים המוגבלים האלה:

)1( לקר שלמה בע"מ, מגבעת התחמושת 5, תל–אביב-יפו;

)2( שכטר ונמדר החזקות בע"מ, מרח' בצלאל 54, רמת גן;

תל–  ,52 בגין  מדרך  בע"מ,  כלכלי  יעוץ  שירותי  )3( ה.מ.ל.ק 
אביב-יפו.

         שני הלל, עו"ד
         ב"כ השותפות

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

המטבע  מחזור  על  שבועי  וחשבון  דין  בזה  מתפרסם 
והנכסים המוחזקים מולו בסיום יום העבודה ז' בסיוון התשע"ג 

)16 במאי 2013(:

בשקלים חדשים

 א. סך כל המטבע במחזור ביום
ז' בסיוון התשע"ג )16.5.2013(

56,129,703,090

 ב. סך כל המטבע במחזור ביום
כ"ח באייר התשע"ג )8.5.2013(

55,618,288,737




