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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()3(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם 
משה  השר  כי  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  ו–)ג(  16)ב(  לסעיפים 
 יעלון ימלא את מקום ראש הממשלה ביום ה' באלול התשע"ג

)11 באוגוסט 2013( משה 2.00 עד השעה 9.00.

על פי סעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ז' באלול התשע"ג )13 באוגוסט 2013(
)חמ 3-3281( 

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                    __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

הודעה על מינוי שגריר ישראל בוושינגטון )ארצות הברית( 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
הברית,  ארצות  בוושינגטון,  ישראל  שגריר  לתפקיד  דרמר  רון 

במקומו של מיכאל אורן2 המסיים את תפקידו.

כ"ט באב התשע"ג )5 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1173( 

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                    __________

1   ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

2   י"פ התשס"ט, עמ' 4164.

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק 
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה כדלקמן:

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה2, להעביר את   .1
הממשלתיות,  החברות  לחוק  59א)א(  סעיף  לפי  הסמכות 
לראש  האוצר  משר  החוק(   - )להלן  התשל"ה-31975 

הממשלה.

בהתאם לסעיף 31)ב( לחוק–יסוד: הממשלה, להחזיר לשר   .2
שהועברה  לחוק,  59א)א(  סעיף  לפי  הסמכות  את  האוצר 
בעבר ממנו לשר )דאז( מאיר שטרית4 וממנו לשר )דאז( סטס 

מיסז'ניקוב5.

ההחלטה האמורה הובאה לאישור הכנסת ביום כ"ד באב 
התשע"ג )31 ביולי 2013(.

כ"ט באב התשע"ג )5 באוגוסט 2013(
)חמ 3-3281( 

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                    __________

1  ס"ח התשס"א, עמ' 168.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 162.

4  י"פ התשס"ג, עמ' 1930.

5  י"פ התשס"ט, עמ' 5442. 

הודעה על הרשאות 
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
 - )להלן  הסביבה  להגנת  במשרד  המשרות  לנושאי  להרשות 
עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן,  המפורטים  המשרד( 
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות 
בשם  ולחתום  המשרד  של  לפעולות  הקשורות  במקרקעין, 

המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל הכללי - בלא הגבלת סכום;  )1(

משנה למנהל הכללי - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;  )2(

סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש - עד לסכום   )3(
של 500,000 שקלים חדשים;

סגני מנהל כלליים אחרים - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים;  )4(

מנהלי מחוזות - עד לסכום של 55,000 שקלים חדשים;  )5(

מדען ראשי - עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;  )6(

מנהל היחידה למשאבים חומריים - עד לסכום של 50,000   )7(
שקלים חדשים.

סגן  או  המשרד  חשב  עם  יחד  יחתום  כאמור  מורשה  כל 
חשב המשרד.

כל ההרשאות הקודמות לנושאי משרה במשרד - בטלות.

ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 2013(
)חמ 3-9-ה1( 

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                    __________

1  ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על מינוי חבר למליאת הרשות לשמירת 
הטבע והגנים הלאומיים 

לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 
הנצחה, התשנ"ח-1998

לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 
להגנת  השר  המלצת  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ח-11998 
במליאת  לחבר  בוסקילה  דוד  את  הממשלה  מינתה  הסביבה, 
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כנציג מרכז השלטון 

המקומי בישראל, במקום יעקב בוחבוט2.

בהתאם לסעיף 13)ג( לחוק, תקופת כהונתו תהיה 4 שנים.

ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 2013(
)חמ 3-474-ה2( 

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה                    __________

1  ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 4184.

מינוי צוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי הדין הרבניים 
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

המדינה,  מבקר  לחוק  21א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[1, אני ממנה את הרשומים מטה  התשי"ח-1958 

לחברים בצוות לתיקון ליקויים בהנהלת בתי הדין הרבניים:
__________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 92.
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מנהל בתי הדין הרבניים - יושב ראש הצוות;  )1(

היועץ המשפטי לשיפוט הרבני או נציגו;  )2(

חשב הנהלת בתי הדין הרבניים או נציגו;  )3(

מבקר הפנים של הנהלת בתי הדין הרבניים או נציגו;  )4(

הנהלת  של  אנוש  ומשאבי  למנהל  בכיר  כללי  מנהל  סגן   )5(
בתי הדין הרבניים.

כ"ט באב התשע"ג )5 באוגוסט 2013(
)חמ 3-4549( 

ציפי לבני  
שרת המשפטים                    

מינוי יושבי ראש לוועדת ערר 
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
בזה את  אני ממנה  - החוק(,  )להלן  ורכישה(, התשכ"ג-11963 
השופטים הרשומים מטה, ליושבי ראש ועדת ערר לעניין סעיף 

88 לחוק, במחוז ירושלים:

השופט דוד מינץ

השופט כרמי מוסק

השופט משה בר–עם.

ה' באלול התשע"ג )11 באוגוסט 2013(
)חמ 3-324-ה4( 

ציפי לבני  
שרת המשפטים                    __________

1  ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45.

הודעה בדבר צו הענקת סמכויות 
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין 
הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - 
החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת2, הענקתי 
מיום כ"א באב התשע"ג )28 ביולי 2013( לקציני פיקוח מסוימים 
שמונו לפי סעיף 17 לחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות 
מין, התשס"ו-32006 )להלן - חוק ההגנה(, וששמותיהם הובאו 
לפני, סמכות לעיכוב עבריין המין עד לבואו של שוטר, אם היה 
להם יסוד סביר לחשד כי עבריין מין, שקיים לגביו צו פיקוח 
לבצע  עומד  הוא  כי  או  מין  עבירת  ביצע  ההגנה,  חוק  לפי 

עבירת מין.

על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 75)ב( ו–)ג( לחוק.

בטבת  ט'  יום  עד  כאמור  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלי  עוד  וכל   )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 

משמשים בתפקידם.

א' באלול התשע"ג )7 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2849( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                    __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  אישור הוועדה ניתן ביום כ"ו בסיוון התשע"ג )4 ביוני 2013(.

3  ס"ח התשס"ו, עמ' 234.

צו הענקת סמכויות 
לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(, 

התשנ"ו-1996

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   39 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
אני מעניק לעובדת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול 
סעיף  לפי  גבולות  ביקורת  לקצינת  מונתה  אשר  אברהם,  עדי 
15)ב( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-21952, סמכויות עיכוב 
ומעצר שבהן תוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידה, כדלקמן:

סמכויות עיכוב לפי סעיפים 67)א( ו–68 לחוק;  )1(

סמכות מעצר לפי סעיף 23)ב( לחוק.  )2(

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה 
בתחנות גבול.

בטבת  ט'  יום  עד  זה  סמכויות  הענקת  צו  של  תוקפו 
הסמכויות  מקבלת  עוד  וכל   )2014 בדצמבר   31( התשע"ה 

משמשת בתפקידה.

א' באלול התשע"ג )7 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2849( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                    __________

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 338; התשנ"ז, עמ' 116.

2  ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.

הודעה על 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 א'
        שם

טור ב'
רשות מקומית

גבעתייםמור רונן

גבעתייםאליאור כהן

גבעתייםנחום דוד

גבעתייםאלפסי איציק יצחק

נתניהנריה נעומי

נתניהוייס אלכס

נתניהדוקטי רון

נתניהאדלה אזאנו גיל

נתניהלוי יחזקאל

נתניהאוחיון ענת

נתניהשועה אלי

נתניהחלבי עלי

__________
1  ס"ח התשע"א, עמ' 1057; התשע"ג, עמ' 113.
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      טור א'
        שם

טור ב'
רשות מקומית

נתניהחיון נטלי

מגדל העמקחיים אלהרר

מגדל העמקאהרון רות

מגדל העמקרועי בנישתי

מגדל העמקאתי בן מרגי

ערדאורי ציפורי

ערדיבגני שפונט

ערדליאוניד חזן

ערדאימי משה

ערדחי משה

רמת גןלירון עדן

רמת גןאלב אורן

רמת גןמוטי כהן

רמת גןאייל גולדפיין

רמת גןרונן רוזנפלד

רמת גןקארין ירובסקיה

רמת גןגדי הילמן

רמת גןאלישע בן–אבו

רמת גןאלון נחמני

רמת גןאולגה רוזנפלד

רמת גןלורן דניאל

רמת גןערן גרינשלג

נצרתאמיר אנעים

נצרתמוסא חורי

נצרתאליאס עסאף

דימונהזוהר אהרון

דימונהדני ועקנין

דימונהאפריים רועי

דימונהטובול שלומי

דימונהפורסט אולג

דימונהבן שלמה מורדכי

דימונהטלקר יואל
תוקף ההסמכה עד יום ט"ו באב התשע"ה )31 ביולי 2015(, 

וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

כ"ה באב התשע"ג )1 באוגוסט 2013(
)חמ 3-4343( 

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים                    

הסמכה 
לפי פקודת בריאות העם

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42א לפקודת בריאות העם1, אני 
מסמיך את נטע הניק, לממונה על איכות הסביבה לעניין חלקים 

ה' ו–ו' לפקודה, למעט סעיפים 53)י( ו–)טו(.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013(
)חמ 3-613-ה4( 

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה                    __________

1  ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, שתכנית הניקוז "הסדרת תעלת 
ניקוז במורד שמורת טבע עין מלקוח", שהחליטה עליה רשות ניקוז 
הונח  ממנה  והעתק  הניקוז  רשות  במשרדי  הונחה  דרומי,  ירדן 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

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

המען להגשת התנגדות הוא: רשות ניקוז ירדן דרומי, קיבוץ 
בית השיטה, ד"נ גלבוע 8910.

ב' באלול התשע"ג )8 באוגוסט 2013(
)חמ 3-71-ה1(

       יאיר שמיר
	        שר החקלאות ופיתוח הכפר

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ממנה את הרב 
אביב,  תל  האזורי  הרבני  הדין  בבית  בכיר  דיין  שחור,  ישראל 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013( 
מינוי  או עד   )2013 בנובמבר   30( כ"ז בכסלו התשע"ד  יום  עד 
דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 

5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-403-ה3( 

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול                    __________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.
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הודעה על מתן צו הארכה
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית  ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(, 
לידיעת  שהובאה  לאחר  כי  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
השר לביטחון הפנים )להלן - השר( הערכת גורמי הביטחון כי 
האוריינט האוס, מוסדותיו ושלוחותיו המפורטים בצו שלהלן 
או  מטעמה  פועלים  או  הפלסטינית  הרשות  של  נציגות  הם 
בחסותה, אשר לא ניתן לפעילותם היתר בכתב כנדרש בסעיף 
ביולי   18( התשע"ג  באב  י"א  ביום  השר  הוציא  לחוק,  3)א( 
2013( צו לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה על הארכת תוקפם של 
באוגוסט   9 בתאריכים  החוק  פי  על  השר  שהוציא  הצווים 
ושתוקפם הוארך בצווים מתאריכים   2002 ו–4 בפברואר   2001
ביולי   24  ,2003 בינואר   23  ,2002 באוגוסט   5  ,2002 בפברואר   4
2003, 1 בפברואר 2004,  21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 
2005, 26 בינואר 2006 )אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 2006(, 
31 ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 
3 באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009, 1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 
2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 24 ביולי 2011, 2 בפברואר 
הארכת  על  והמורה   ,2013 בינואר  ו–29   2012 ביולי   24  ;2012
תוקפו של הצו שהוציא השר על פי החוק בתאריך 16 בפברואר 
 1  ,2003 באוגוסט   7 מתאריכים  בצווים  הוארך  ושתוקפו   2003
בפברואר 2004, 21 ביולי 2004, 30 בינואר 2005, 27 ביולי 2005, 
26 בינואר 2006 )אשר תוקן בצו מיום 19 בפברואר 2006( ו–31 
ביולי 2006, 21 בינואר 2007, 30 ביולי 2007, 3 בפברואר 2008, 3 
באוגוסט 2008, 3 בפברואר 2009, 1 באוגוסט 2009, 2 בפברואר 
2010, 25 ביולי 2010, 17 בינואר 2011, 24 ביולי 2011, 2 בפברואר 
אחד  לכל  בהתייחס   2013 בינואר  ו–29   2012 ביולי   24  ;2012
מהמוסדות והמשרדים המפורטים בצו האמור, לתקופה נוספת 

של שישה חודשים מיום כ"ט באב התשע"ג )5 באוגוסט 2013(.

א' באלול התשע"ג )7 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2824( 

יורם אוחיון  
המזכיר הביטחוני  

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

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור 

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
 2013 מאי  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצע 

היה 4.78 אחוזים.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2468( 

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח                    __________

1  ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
את  ממנה  אני  המשפטים,  שרת  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן 
נתניה,  האזורי  הרבני  הדין  בית  אבות  ראש  זמיר,  יעקב  הרב 
נוסף על  בהסכמתו, לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, 

כהונתו בבית הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013( 
מינוי  או עד   )2013 בנובמבר   30( כ"ז בכסלו התשע"ד  יום  עד 
דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 

5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-403-ה3( 

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול                    __________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול 
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדיינים, התשט"ו-11955 
)להלן - החוק(, ובהסכמת שרת המשפטים, אני ממנה את הרב 
נחום גורטלר, אב בית הדין הרבני האזורי רחובות, בהסכמתו, 
לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול, נוסף על כהונתו בבית 

הדין הרבני האזורי.

תוקף המינוי מיום כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013( 
מינוי  או עד   )2013 בנובמבר   30( כ"ז בכסלו התשע"ד  יום  עד 
דיינים חדשים לבית הדין הגדול בידי נשיא המדינה לפי סעיף 

5 לחוק, לפי המוקדם מביניהם.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-403-ה3( 

יצחק יוסף  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל  

נשיא בית הדין הרבני הגדול                    __________
1  ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38.

מינוי רשמת בית הדין 
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק בית הדין לעבודה, 
המסחר  התעשייה  שר  עם  התייעצות  לאחר  התשכ"ט-11969, 
את  בזה  מאריכה2  אני  המשפטים,  שרת  ובאישור  והתעסוקה 
בית  לרשמת  )רימון(,  קפלן  זהבה  אביטל  של השופטת  מינויה 
הדין הארצי לעבודה, עד יום כ"ח בכסלו התשע"ד )1 בדצמבר 

.)2013

ל' באב התשע"ג )6 באוגוסט 2013(
)חמ 3-526-ה1( 

נילי ארד  
נשיאת בית הדין הארצי לעבודה                    __________

1  ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.

2  י"פ התשע"ב, עמ' 5174.
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הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אירינה  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
לויטסקי, להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק 
טעון רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק 
כאמור, כדי לבדוק את מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות 
לפי  שנקבעו  זמני  בהיתר  או  ברישיון  תנאים  לרבות  פיו,  על 

סעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2495( 

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה                    __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.

הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הניק,  נטע  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי 
או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק כאמור, כדי 
לבדוק את מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות על פיו, לרבות 

תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"א באב התשע"ג )28 ביולי 2013(
)חמ 3-2495( 

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה                    __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
המרכז תמ"מ 16/21/3 - הרחבת היישוב ג'לג'וליה 

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי אושר שינוי מס' 
16 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז המרכז, תמ"מ 21/3: הרחבת 

היישוב ג'לג'וליה.

על  הודעה  לחוק.   88 לסעיף  בהתאם  הופקדה  התכנית 
ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5870, התשס"ט, עמ' 446, 

מיום כ"ז בחשוון התשס"ט )25 בנובמבר 2008(.

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה 
מס' 555 מיום כ"ה בשבט התשע"ג )5 בפברואר 2013( והחליטה 

על אישורה.

נמצאת  אושרה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
 ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת  בארכיב 
התכנון,  מינהל  ובארכיב   08-9788459/61 טל'  רמלה,   ,150 ת"ד 
טל' ירושלים,  גוריון,  בן  קרית   ,2 קפלן  רח'  הפנים,   משרד 

02-6701556/646, וכל מעוניין רשאי לעיין בה, בלא תשלום, בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני מסמיכה את סיוון חייט,  התשכ"ח-11968 
טעון  בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס 
בעסק  בהם  שעוסקים  לחשוב  סביר  יסוד  שקיים  או  רישוי 
כאמור, כדי לבדוק את מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות 
לפי  שנקבעו  זמני  בהיתר  או  ברישיון  תנאים  לרבות  פיו,  על 

סעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ד באב התשע"ג )21 ביולי 2013(
)חמ 3-2495( 

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה                    __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.

הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דמיטרי  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
קרבל, להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק 
טעון רישוי או שקיים יסוד סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק 
כאמור, כדי לבדוק את מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות 
לפי  שנקבעו  זמני  בהיתר  או  ברישיון  תנאים  לרבות  פיו,  על 

סעיף 7 לחוק.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2495( 

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה                    __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.

הסמכה 
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את נעה מרקוביץ, 
טעון  בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס 
בעסק  בהם  שעוסקים  לחשוב  סביר  יסוד  שקיים  או  רישוי 
כאמור, כדי לבדוק את מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות 
לפי  שנקבעו  זמני  בהיתר  או  ברישיון  תנאים  לרבות  פיו,  על 

סעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ח' באלול התשע"ג )14 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2495( 

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה                    __________

1  ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.
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הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' מק/12026

שם התכנית: הרחבת יחידות הדיור בשטח שאינו 
עולה על 120 מ"ר לדירה ברחוב נווה יעקב

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה 
מחוז ירושלים מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מק/12026", 

ביטול לתכנית 62, כפיפות/שינוי לתכניות 1713, 3907, 3907א.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

נווה  שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 Y 222.580, קואורדינטה X יעקב, רח' נווה יעקב, קואורדינטה
לגבולות  בהתאם  הכל   .8 חלקה  )מוסדר(,   30642 גוש   ;638.385

המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת יחידות הדיור בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר לדירה, בבניין ברח' נווה יעקב 2.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי במערך ייעודי הקרקע 
כלהלן: א( מאזור מגורים 4 לאזור מגורים ב'; ב( ביטול תוספות 
לתוספות  בינוי  וקביעת   ,3907 בתכנית  שאושרו  המרפסות 
בבניין,  הקיימות  הדיור  יחידות  הרחבת  לשם  חדשות  בנייה 
בזה  מודגש  בשטח.  הקיים  ולפי  הבינוי  לנספח  בהתאם 
קביעת  ג(  מ"ר;   120 על  עולה  אינו  דיור  יחידות  כל  כי שטח 
בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד(  כאמור;  לבנייה,  בניין  קווי 
שטחים  מ"ר   3,844.68 מתוכם  מ"ר,  ל–4,961.44  וקביעתם 
עיקריים ו–1,116.76 מ"ר שטחי שירות; ה( קביעת שלבי ביצוע 
בינוי  הוראות  קביעת  ו(  כאמור;  הבנייה,  תוספות  להקמת 

וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
משרד  של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע  במרכז  התכנית  מסמכי 
הפנים. מידע נוסף ניתן לקבל בטל' 03-9298115, בימים א'-ה' 
http:// בשעות 16.00-9.00, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.moin.gov.il/planinfo

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
)חמ 3-697-ה1( 

יגאל צרפתי  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

יושב ראש המועצה הארצית  
לתכנון ולבנייה                    

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מליאת מועצת עיריית נצרת עילית בישיבתה מן המניין 
מס' 48/1 מיום א' בתמוז התשע"ג )9 ביולי 2013( את החברים 

כמפורט להלן:

עורך דין זועבי זיאד - יושב ראש

עורך דין איהב סחניני - יושב ראש

עורכת דין רותי שמש - חברה

חברים אלה מיתוספים לחברים שלהלן:

משה תוסיה כהן - חבר ועדת ערר )מונה ביום י"ב באב 
ערר  ועדת  חבר   - להב  ואריה   )2)2005 באוגוסט   17( התשס"ה 

)מונה ביום י"ג באלול התשס"ב )21 באוגוסט 2002(3(.

הרכב של יושב ראש בצירוף שני חברים הוא הרכב חוקי 
של ועדת הערר.

ח' בתמוז התשע"ג )16 ביוני 2013(
)חמ 3-265-ה1( 

שמעון גפסו  
ראש עיריית נצרת עילית                    __________

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 3825.

3  י"פ התשס"ב, עמ' 3674.

הסמכת פקח במועצה האזורית גזר ובמועצה 
האזורית עמק לוד 

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אנו מסמיכים את דני טנדלר, 

לפקח בתחום המועצות האזוריות גזר ועמק לוד לפי החוק.

מכהן  טנדלר  דני  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו.

א' באב התשע"ג )8 ביולי 2013(
)חמ 3-4029( 

           מנשה משה                                פטר וייס
ראש המועצה האזורית עמק לוד        ראש המועצה האזורית גזר

__________
1  ס"ח התשס"ח, עמ' 534.
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מטרת התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 120 מ"ר 
ליח"ד מורחבת, ברח' יוחאי בן נון 6, ירושלים.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כמפורט להלן: 1( מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ג; 2( קביעת בינוי 
וחמישית לשם  רביעית  בנייה בקומה שנייה, שלישית,  לתוספות 
הרחבת יח"ד קיימות בשטח, בהתאם לנספח בינוי ובהתאם לקיים 
בשטח. מודגש בזה כי שטח כל יח"ד לא עולה על 120 מ"ר; ב( קביעת 
קווי בניין לבנייה, כאמור; ג( הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם 
ל–1,716.93 מ"ר )מתוכם 953.71 מ"ר שטחים עיקריים ו–763.22 מ"ר 
הבנייה,  תוספות  להקמת  ביצוע  שלבי  קביעת  ד(  שירות(;  שטחי 
כאמור; ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה 

בשטח; ו( קביעת הוראות בגין חלקי בניין להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6489, התשע"ג, עמ' 572.

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/86975

שם התכנית: הרחבת מרכז ספורט, גבעת רם, 
האוניברסיטה העברית ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
 ,4622 לתכניות  שינוי   ,62 לתכנית  ביטול  מק/86975",  מס' 

מק/14177, 4622ג.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

שכ'  ירושלים,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 ,219.013  :X קואורדינטה  האוניברסיטה,  שד'  רם,  גבעת 
לפי  הכל   .20  ,15 ח"ח   ,30540 גוש   ;631.504  Y קואורדינטה 

הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: הרחבת מרכז הספורט כמרכז קוסל בקמפוס 
האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים.

מרכז  להרחבת  בינוי  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ותוספת  קומה  תוספת  ידי  על  קוסל,  כמרכז  הידוע  הספורט 
אגפים בחזית הדרומית והמערבית של הבניין הקיים, בהתאם 
 20 בחלקה  בנייה המאושרים  ב( העברת שטחי  הבינוי;  לנספח 
תכנית  לפי  מק/14177(,  בתכנית   1 מס'  שטח  )תא   30540 בגוש 
מק/14177 לחלקה 15 בגוש 30540 )תא שטח מס' 1 בתכנית 4622ג(, 
בלי לשנות את סך כל שטחי הבנייה המאושרים בחלקות אלו; 
ג( קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור; ד( קביעת מס' הקומות ל–3 
קומות מעל קומת מרתף; ה( קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות 
וקביעת תנאים למתן  בינוי  ו( קביעת הוראות  הבנייה, כאמור; 
היתר בנייה בשטח; ז( קביעת הוראות בגין מבנה גדרות ומדרגות 

להריסה; ח( קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולשימור.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/12022א

שם התכנית: שינוי קווי בנייה ברחוב שרירא גאון 2, 
שכונת גבעת שאול, ירושלים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
לתכניות  כפיפות  2910א,   ,62 לתכניות  ביטול  מס' מק/12022א", 

12022, 5166ב.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' גבעת 
שאול, רח' שרירא גאון 2, קואורדינטה X: 218.475, קואורדינטה 
Y: 632.860; גוש 30162 )מוסדר(, חלקות 127, 128, הכל בהתאם 

לגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין בלא שינוי בזכויות בנייה 
מאושרות, ברח' שרירא גאון 2, גבעת שאול, ירושלים.

שינוי  בלא  בניין,  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בזכויות בנייה מאושרות בתכנית 12022; ב( קביעת הוראות בינוי 
וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח; ג( קביעת הוראות בגין 
בניין  בגין  הוראות  קביעת  ד(  ועקירה;  העתקה  לשימור,  עצים 

וגדרות להריסה.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6585, התשע"ג, עמ' 4492.

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/13980

שם התכנית: הרחבת יח"ד בשטח שאינו עולה על 
120 מ"ר ליח"ד מורחבת ברחוב יוחאי בן נון 6, 

ירושלים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
לתכנית  כפיפות/שינוי   ,62 לתכנית  ביטול  מק/13980",  מס' 

2005ה.

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

סוג איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' רמת בית 
הכרם, רח' יוחאי בן נון 6, קואורדינטה X: 218.135, קואורדינטה 

Y: 631.125; גוש 30338, חלקה 232.
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מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

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

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

"תכנית מפורטת מס' מי/מק/253/ה", מושב אביעזר, שינוי   )1(
קו בניין במגרש 218, שינוי לתכניות מי/200, מי/במ/253/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אביעזר - גוש   
34288, ח"ח 3; שטח התכנית: 788.

מטרת התכנית: שינוי קווי בנייה במגרש.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 756.

"תכנית מפורטת מס' מי/151-0077297", מתחם בית המועצה,   )2(
אזור התעשייה הר טוב ב', שינוי לתכניות מי/200, מי/350/ו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הר טוב ב' - גוש 29617,   
ח"ח 1; גוש 29757, ח"ח 4-1, 10, 11, 24; מגרשים לתכנית: 10, 
 ,304 ,303 ,208 ,207 ,181 ,31-17 ,172 ,166-156 ,14 ,13 ,125-123
10-8 בשלמותם; שטח התכנית: 7,113; גבולות התכנית: אזור 
התעשייה הר טוב ב' שנמצא בתחום המועצה האזורית מטה 

יהודה.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה של מגרשים להקמת מתחם   
בית המועצה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
18.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 756.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  התכניות האמורות 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד"נ שמשון, טל' 
02-9900947, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

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

תא/מק/4070", רח' הקונגרס 29.

רח'  תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הקונגרס 29 - גוש 9029 מוסדר, חלק מהגוש, חלקה 38 בשלמותה; 
גבולות התכנית: גוש 9029 - ממזרח: חלקה 39, ממערב: חלקה 33 

בחלקה האחורי וגובלת בחלקות 36, 37.

הקובעת  לתמא38   23 סעיף  לפי  תכנית  התכנית:  מטרת 
הוראות במקרה של הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה מגורים 
חדש בדבר עיצוב, בינוי קווי בניין, צפיפות וגודל יח"ד במטרה 

לאפשר תכנון מיטבי המשתלב בסביבה הבנויה והעתידית.

עיקרי הוראות התכנית: במקרה של הריסת הבניין והקמת 
בניין חדש יחולו ההוראות האלה: א( שינוי הוראות בינוי על 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6585, התשע"ג, עמ' 4493.

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 מטה יהודה

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

ולבנייה מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  מי/151-0065656",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
מי/200, מי/במ/660.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת יערים - גוש   
29848, חלקה 44 בשלמותה; מגרש 301 בשלמותו מתכנית 

במ/660; שטח התכנית: 500.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין.  

לתכנית  שינוי  מי/151-0108076",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
מי/511.

גוש   - ציון  מסילת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
1; מגרש 11 בשלמותו מתכנית מי/511; שטח  29660, ח"ח 

התכנית: 7,399.

מטרת התכנית: החלפת שטחים וייעודים משטחי מבני ציבור   
לשטח נחלה.

לתכנית  שינוי  מי/151-0128967",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
מי/520/א.

גוש   - הדסה  צור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
29883, חלקה 40 בשלמותה; מגרש 227 בשלמותו מתכנית 

520/א; שטח התכנית: 588.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין אחורי וצדי במגרש.  

ובשעות  בימים  בתכניות,  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  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
אבן  מרכז  יהודה,  מטה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
העזר, ד"נ שמשון, טל' 02-9900947. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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י( אם  זו;  כל בליטה מעבר לקו הבניין הצפוני המוצע בתכנית 
התקפות  התכניות  לפי  יהיו  הבניין  קווי  ייהרס,  הקיים  הבניין 
טרם אישורה של תכנית זו; יא( לא תותר העברת שטח שלא נוצל 
)מתוך 120 מ"ר המותרים( ליח"ד אחרת או למקום אחר בבניין; יב( 
חלקי הבניין הקיימים הבנויים מחוץ לקווי הבניין המותרים לפי 

תכנית זו, מותרים כל עוד הבניין הקיים לא נהרס.

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

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' בב/מק/3253

שם התכנית: שינוי קו בניין ברח' יגאל אלון 14
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3253",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 
בב/מק/105/אגפים,  בב/105/ב,  בב/105/א,  לתכניות  שינוי 

בב/136, בב/105/ג, בב/מק/3018.

יגאל  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אלון 14 - גוש 6790, חלקה 4; שטח התכנית: 5,047 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי קו בניין אחורי כמסומן בתשריט.

)לכיוון  האחורי  הבניין  קו  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
תכנית  לפי  מותרת  בליטה  אחרי  מ   4( מ'  מ–5  ישונה  שב"צ( 
קיימות  יח"ד  הרחבת  תותר  ב(  ל–1.30;  בב/105/ב(  המיתאר 
העברת  תותר  לא  ג(  בב/105/ג;  לרבות  תקפות  תכניות  לפי 
יח"ד השונות  בין  מ"ר המותרים(   120 )מתוך  נוצל  שטח שלא 
או למטרה אחרת שאינה הרחבת אותה יח"ד; ד( לא תותר כל 
לקו הבניין האחורי שלפי תכנית  סוכות מעבר  לרבות  בליטה 
באגפים  יהיה  ההרחבות  אופן  ה(  ניכרת;  סטייה  תהיה  וזו  זו 
בהתאם להוראות תכנית בב/מק/105/אגפים; ו( חדרי גג יותרו 
בניית  תותר  ז(  להוראותיה;  ובהתאם  בב/105/ד/2  לפי תכנית 
סוכות לפי תכניות בב/105/ס/2 ובב/מק/105/ס/1, למעט מעבר 
לקו הבניין האחורי שלפי תכנית זו; ח( חלוקת יח"ד שהורחבו 
פגיעה  או  שינוי  כל  ט(  ניכרת;  סטייה  תהווה  זו  תכנית  לפי 
לפי מגיש  לרכוש המשותף כתוצאה מבניית ההרחבה תתוקן 
ככל שניתן  ימוקמו  י( העמודים  ועל חשבונו;  להיתר  הבקשה 
יא(  בצמוד לבניין הקיים כדי למנוע פגיעה ברכוש המשותף; 
בדבר  לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי 
ציפוי החזיתות, התאמת ההרחבה לבניין הקיים, שיפוץ חזיתות 
קיימות וכדו'; יב( יש להבטיח את יציבות המבנה הקיים בזמן 

הבנייה ולאחריה.

גובה  עמודים מפולשת.  קומת  מילוי  נוספת,  קומה  ידי התרת 
גג  קומת  ועוד  הקרקע  קומת  מעל  קומות   5 על  יעמוד  הבניין 
לפי  ושירות,  חניה  מרתפי  מעל  קומות   6.5 הכל  סך  חלקית, 
תכנית ע1; ב( שינוי קווי הבניין כדלקמן: קו בניין קדמי 2 מ', קו 
בניין קדמי למרפסות 0.8 מ', קו בניין צדי 2.7 מ', קו בניין אחורי 
4.5 מ', קו בניין אחורי למרפסות 3 מ'; ג( קביעת צפיפות יח"ד על 
23 יח"ד. שטח יח"ד לא יפחת מ–50 מ"ר ברוטו )עיקרי + שירות(; 
בתוספת  מאושרות  תכניות  לפי  יחושבו  הבנייה  זכויות  ד( 
6% שניתן לאשר בהקלה; ה( החניה תהיה כולה תת–קרקעית 
באמצעות  הבנייה  היתר  הוצאת  בעת  התקף  לתקן  בהתאם 

מרתפי חניה ו/או מיתקני חניה.

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכניות  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
ב',  א',  בימים  אביב,  תל   ,03-5217158 טל'   ,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 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3220

שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין 
ברח' הירדן 19

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3220",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/158, בב/מק/105/אגפים.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הירדן 19 
- גוש 6122, חלקה 1806; שטח התכנית: 451 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינוי קו בניין צפוני מ–4 מ' ל–0 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א( יותר שינוי של קו הבניין הצפוני 
מ–4 מ' ל–0 מ' כמסומן בתשריט; ב( תותר הרחבת יח"ד קיימות 
במסגרת קווי הבניין המותרים עד לשטח כולל של 120 מ"ר לכל 
יח"ד; ג( אופן ההרחבות יהיה באגפים בהתאם להוראות תכנית 
בב/105/ד/2  תכנית  לפי  יותרו  גג  חדרי  ד(  בב/מק/105/אגפים; 
יותרו לפי תכנית בב/105/ס/2  ובהתאם להוראותיה; ה( סוכות 
ובהתאם להוראותיה, אך שטח הסוכות יהיה כלול ב–120 מ"ר 
המותרים; ו( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר 
בנייה, לרבות בדבר ציפוי החזיתות, שיפוץ הבניין הקיים, עיצוב 
אדריכלי ופיתוח המגרש; ז( העמודים ימוקמו כמה שניתן בצמוד 
לעמודים הקיימים ובלא הפרעה לשטחים בקומת קרקע, בתיאום 
עם מה"ע בזמן הבקשה להיתר בנייה; ח( לא תותר חלוקת יח"ד 
תותר  לא  ט(  ניכרת;  סטייה  תהיה  וזו  זו,  תכנית  לפי  שהורחבו 
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 בינוי בדירת הגג כדלהלן: 1( 2 דירות גג מעל 3 דירות מתחתיהן; 
2( שטח ממוצע של הדירות מתחת לדירות הגג כ–60 מ"ר שטח 
עיקרי ליח"ד; 3( שטח עיקרי של דירות הגג - 65 מ"ר )מזרחית( 
מתווה  מקו  הנסיגות  של  חלקי  ביטול   )4 )מערבית(;  מ"ר  ו–80 

הבניין.

השינויים  יותרו  החדש  בבניין  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
האלה: 1( תוספת דירת גג אחת מעבר לדירת גג אחת מותרת )לפי 
גג מעל  גג(, סך הכל 2 דירות  תכנית בב/מק/105/פ תב"ע דירות 
)המותרת  הנכה  דירת  של  מיקום  שינוי   )2 ג;  בקומה  דירות  ל–3 
לשיפור  המדרון  לקומת  הכניסה  מקומת  בב/105/ב(  תכנית  לפי 
אפשרויות הנגישות; 3( שינוי מיקום דירת המדרון )המותרת לפי 
של  במקומה  הכניסה  לקומת  המדרון  מקומת  בב/105/ש(  תכנית 
דירת הנכה; 4( שינוי בקווי הבניין הצדיים בשיעור של עד 10% 
המזרחית  לחזית  הבניין  קו  שינוי   )5 הקלה(;  במסגרת  )המותר 
)לכיוון רח' הרב יוסף חיים בייעוד שצ"פ( מ–3.5 מ' )קו בניין עילי 
 אחרי בליטה מותרת( ל–2 מ'; 6( בניית 2 דירות גג מעל ל–3 דירות 
מתחת  יח"ד  של  המינימלי  הממוצע  בשטח  שינוי   )7 ג;  בקומה 
לדירות הגג מ–80 מ"ר )עיקרי + ממ"ד( ל–60 מ"ר )עיקרי(; 8( שינוי 
בשטח המינימלי של דירות הגג מ–85 מ"ר )עיקרי( ל–65 מ"ר )עיקרי( 
בעבור כל דירת גג; 9( ביטול של חלק מהנסיגות מקו מתווה הבניין 
)לפי תב"ע דירות גג( וכמסומן בבינוי; ב( הבינוי הסופי יתואם עם 
מה"ע, לרבות בדבר עיצוב אדריכלי, פיתוח המגרש, ציפוי חזיתות 
בחומרים קשיחים וכדו'; ג( לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין 
הצדיים, למעט סוכות; ד( השינויים לפי תכנית זו יותרו לבניין חדש 
בלבד; ה( כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול, למעט 
ו( המבנים הקיימים המסומנים  זו;  השינויים המפורטים בתכנית 
להריסה ייהרסו בתיאום עם היחידה לאיכ"ס, לרבות בדבר פינוי 

פסולת בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2177.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת מקומית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה   נמסרת 
מפורטת  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מקומית מס' ח-מק/124", שינוי לתכניות ח/418, ח-מק/418/2000/א, 
ח-71,  ח-15/1,  ח-23/1,  ח-8/1,  לתכניות  כפיפות  ח-4/1,  ח-1, 

תמא/38, תמא/1/38/א, תמא2/38, תמא/10/ד/10.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

שבטי  רח'  חולון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ישראל 2 - גוש 6759, חלקה 197; גבולות התכנית: מצפון - רח' 
שבטי ישראל, מדרום - חלקה 199, ממערב - רח' אהרונוביץ, 

ממזרח - רח' עוזי נרקיס.

מטרת התכנית: שינוי קווי 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 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורט מס' בב/מק/3241
שם התכנית: רח' לח"י, בני ברק

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/105/א,  בב/559,  בב/572,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3241", 

בב/105/ב, תדמ"ת 2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' לח"י 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 - גוש 6642, ח"ח 3; 

גוש 6643, ח"ח 84; שטח התכנית: 76.50 דונם.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת הבעלים.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5.4.2012 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4320.

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

פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' בב/מק/3246

שם התכנית: שינויים ותוספת יח"ד ברח' רזיאל 2
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' בב/

מק/3246", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/36/א, בב/מק/105/פ.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' רזיאל 2 
- גוש 6196, חלקה 2 )חלק(; מגרש 2225; שטח התכנית: 524 מ"ר.

לדירת  מעבר  אחת  גג  דירת  תוספת  א(  התכנית:  מטרות 
הכניסה  מקומת  הנכה  דירת  מיקום  שינוי  ב(  מותרת;  אחת  גג 
לקומת המדרון, ודירת השיפוע מקומת המדרון לקומת הקרקע; 
ג( הקלה בקווי הבניין הצדיים בשיעור של עד 10%; ד( שינוי קו 
בניין לחזית המזרחית מ–3.5 מ' )אחרי בליטה( ל–2 מ'; ה( שינוי  
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מטרות התכנית: א( תוספת יחידת דיור בלא תוספת שטחים 
עיקריים; ב( שינוי קווי בניין לפי מבני המגורים הקיימים במגרש; 

ג( שינוי בהוראות בינוי ועיצוב אדריכליים.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידת דיור לסך כל 3 
תוספת  בלא  אז"ר,  בכפר   6178 בגוש   143 חלקה  גבי  על  יח"ד 
בין  עיקרי  שטח  להעברת  אפשרות  מתן  ב(  עיקריים;  שטחים 
יחידות הדיור ובתנאי שסך כל שטח העיקרי יישאר בלא שינוי; 
לבקשו  שאפשר  לבנייה  המותר  העיקרי  לשטח   6% הוספת  ג( 
לפי  ליחידת הדיור הנוספת  ד( תוספת ממ"ד  במסגרת הקלה; 
דרישות פיקוד העורף, נוסף על זכויות בנייה המותרות בתכנית 
הפרגולה  שטח  פרגולות.  לבניית  אפשרות  מתן  ה(  תממ/156; 
ומיקומה ייקבע בהתאם לתקנות חוק התכנון והבנייה; ו( מתן 
אפשרות לבניית קומת מרתף. השטחים למרתף יהיו מתוך סך 
מתן  ז(  תממ/156;  התקפה  התכנית  לפי  המותרים  השטחים 
אפשרות לבניית גגות שטוחים נוסף על גגות רעפים משופעים 
לרחוב  הפונה  הבניין  קו  שינוי  ח(  תקפה;  בתב"ע  המותרים 
העצמאות וקווי הבניין הצדיים רק במקומות שבהם יש מבנים 
של  חלקית  הריסה/הריסה  של  במצב  תשריט(.  )ראה  קיימים 
המבנים הקיימים, יבוטלו קווי הבניין במצב המוצע ויחזרו קווי 

הבניין במצב המאושר לפי תממ/156.

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 רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

שינוי  רג/מק/1603",  מס'  תמא38  לפי  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכנית 340 על תיקוניה, כפיפות לתכנית תמא38.

לוחמי  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
סיני 15, 17 - גוש 6158, חלקות 868, 869 בשלמותן; גבולות 
 870 - חלקה  סיני, ממערב  לוחמי  רח'   - התכנית: מדרום 
בגוש 6158, מצפון - חלקות 876 ו–1203 בגוש 6158, ממזרח 

- חלקה 867 בגוש 6158.

חלקות  איחוד  לרבות  תנאים,  יצירת  התכנית:  מטרות   
הקיימות  הבנייה  זכויות  של  מיטבי  מימוש  שיאפשרו 
תיקוניהן,  על  ורג/340/ג/30   38 תמא  לרבות  במגרשים, 
לצורך הקמת שני בתי מגורים חדשים, תוך הריסת הבתים 

הקיימים במגרש.

אהרונוביץ  לרח'  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–4 מ' ל–2.5 מ'. אם הבניין ייהרס וייבנה מחדש יחזור קו הבניין 

להיות 4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6585, התשע"ג, עמ' 4498.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
מחלקת   ,3 קומה   ,58 ויצמן  רח'  העירייה,  בניין  חולון,  ולבנייה 
הממ"ש )מרכז מידע ושירות(, טל' 03-5027222, וכן במשרדי הוועדה 
 ,125 בגין  מנחם  רח'  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 
תל–אביב-יפו 67012, טל' 03-7632588, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכניות  כפיפות  ח/20/ב,  לתכנית  שינוי  ח/מק/129",  מס' 
תמא/23/א/4,  תמא2/38,  תמא1/38/א,  תמא34/ב/4,  תמא38, 
ח/23/1,  ח/15/1,  ח/8/1,  ח/4/1,  ח/1,  תממ5,  תמא/10/ד/10, 

ח/20, ח/20/ב.

נאות  שכ'  חולון,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
גבולות   ;378 חלקה   ,6019 גוש   -  7-5 מעלות  רח'  יהודית, 
התכנית: ממזרח - רח' מעלות, ממערב - שטח ציבורי פתוח, 

מצפון - רח' מרבד הקסמים, מדרום - מגורים.

מטרת התכנית: שינוי בקווי הבניין לצורך הוספת מרפסות.

וצדי;  קדמי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 17.4.2013 
ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג, עמ' 4622.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
טל'   ,9 קומה  חולון,   ,58 ויצמן  רח'  העירייה,  בניין  חולון,   ולבנייה 
03-5027222, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב, רח' מנחם בגין 125, תל–אביב-יפו 67012, טל' 03-7632588, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

מוטי ששון 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון 
"תכנית מיתאר מקומית מס'  ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת 
רג/מק/1558", שינוי לתכנית תממ156, כפיפות לתכניות תממ/

מק/6, תממ/219, תמא2/4, תמא34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' העצמאות 18, 
כפר אז"ר - גוש 6178, חלקה 143 בשלמותה.
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מק/340/ג/33,  מק/340/ג/29,  מק/340/ג/28,  מק/340/ג/21/א, 
מק/340/ג/6, מק/340/ג/8, תמא/2/4, תמא/34/ב/4, תמא/38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן.  

במגרשים  יח"ד  לתוספת  אפשרות  מתן  התכנית:  מטרת   
על  ורג/340/ג/30  תמא/38  תכניות  ממומשות  שבהם 
יפחת  שלא  ממוצע  דירה  שטח  קביעת  ידי  על  תיקוניהן, 
מ–60 מ"ר )כולל מחסן וממ"ד( ובכפוף להנחיות הקבועות 

בתכנית זו.

זכויות מכוח תמא38,  עיקרי הוראות התכנית: א( במימוש   
14א  סעיף  לפי  מחדש  והקמתו  הבניין  הריסת  של  במקרה 
כמות  לאשר  רשאית  המקומית  הוועדה  תהיה  לתמא, 
יחידות דיור בבניין החדש שיוקם לפי שיקול דעתה, ובתנאי 
שהשטח הממוצע של יחידות הדיור בבניין לא יפחת מ–60 
ניתן לאשר מכוח  מ"ר, כולל שטח הממ"ד והמחסן שאותו 
תכנית רג/340/ג/15; ב( תכנית זו מבטלת את סעיף 4.1.2 ד' 
לתכנית רג/340/ג/30. במימוש זכויות לפי תמא38, הצפיפות 
קודמות;  תכניות  לפי  ולא  זו  תכנית  לפי  תחושב   במגרש 
תמא38  הוראות  מגרש,  בכל  החלות  התכניות  הוראות  ג( 
זו,  תכנית  על  יחולו  תיקוניהן,  על  רג/340/ג/30  והוראות 
למעט מה ששונה בתכנית זו; ד( קביעת הוראות להוצאת 
חניה  חובה  קביעת  ה(  זו;  תכנית  מכוח  בנייה   היתרי 
תת–קרקעית במקרה של הריסה ובנייה; ו( תכנית זו הוכנה 

לפי סעיף 23 לתמא/38.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6507, התשע"ג, עמ' 1426.

"תכנית מיתאר מפורטת מס' רג/מק/1570", שינוי לתכניות   )2(
רג/340/ג/3/1,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג,  רג/340,  רג/186, 
כפיפות  רג/958,  רג/835,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג/3/2, 
רג/340/ג/26,  רג/340/ג/21,  רג/340/ג/15,  לתכניות 

מק/340/ג/17, תמא/34/ב/4.

מנדס,  רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 338 חלקה   ,6236 גוש   - ליטוינסקי  האחים  יונה,  איתן 
ו–339   228 חלקות   - מדרום  התכנית:  גבולות  בשלמותה; 
 212 )חלקה  ליטונסקי  האחים  רח'   - ממערב   ,6236 בגוש 

בגוש 6236(, ממזרח - רח' איתן יונה, מצפון - רח' מנדס.

בנייה  והנחיות  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  מטרות   
קומות   2 עד  בגובה  קרקע  דיור צמודות  יחידות  לתוספת 
עיקריים;  שטחים  תוספת  בלא  מרתף,  קומת  מעל  גג   + 

ב( החלת ההקלות המותרות במסגרת התכנית.

יח"ד  ל–6  יח"ד   3 א( תוספת של  הוראות התכנית:  עיקרי   
מותרות בלא תוספת שטחים עיקריים; ב( קביעת הוראות 
דיור  יחידות   9 הכולל  מתחם  להקמת  בנייה  והנחיות 
הקרקע;  מעל  גג   + קומות   2 עד  בגובה  קרקע   צמודות 
מתן  ד(  התכנית;  במסגרת  המותרות  ההקלות  הכללת  ג( 
אפשרות לניוד שטחים עיקריים בין הקומות השונות, בלא 
שינוי בסך השטח העיקרי המותר בכל הקומות; ד( שינוי 

קווי בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
26.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6467, התשע"ב, עמ' 6160.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
03-6753394, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות בהסכמת בעלים;   
חדשים  בניינים   2 והקמת  הקיימים  המבנים  הריסת  ב( 
תמא38,  לרבות  המגרשים,  על  החלות  התכניות  במימוש 
שינוי  ג(  המאוחד;  המגרש  על  תיקוניהן  על  רג/340/ג/30 
בינוי למתן אפשרויות להגדלת תכסית קומת הגג המותרת 
קומות   10 עד  המותר  המבנים  גובה  ד(  מלאה;  לקומה 
יותר  ה(  חניה;  מרתפי   4 מעל  קרקע(  קומת  )כולל  מלאות 
להצמיד את הבניינים בקומת הקרקע ובקומה הראשונה; 
ו( הגדלת מס' יח"ד בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות 
בקווי  ז( שינויים  יח"ד במגרש המאוחד;   50 עיקריות, עד 
 3 צדי  בניין  קו  תיקוניה:  על  תמא38  הוראות  לפי  בניין 
מ'   5 במקום  מ'   3.60 אחורי,  בניין  מקו  מ'   3.5 במקום   מ' 
)1.4 מ' גם בקומת הקרקע(; ח( קו הבניין הקדמי - 3 מ'. תותר 
בליטה של 1.4 מ' בחזית הקדמית מעל קומות הקרקע לפי 
בנוסף, תותר בליטת מרפסות בחזית  ט(  רג/מק/340/ג/33; 
הקדמית עד 0.45 מ' מגבול המגרש, ובליטת מרפסות בחזית 
האחורית עד 3 מ' מגבול המגרש; י( קביעת הוראות בינוי 
להוראות  בהתאם  נערכה  התכנית  יא(  אדריכלי;  ועיצוב 

סעיף 23 לתמא38.

 ,340 לתכנית  שינוי  רג/מק/1624",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
340/ג/2,  340/ג/15,  340/ג/1,  340/ג,  לתכניות  כפיפות 
מק/340/ג/17,  מק/340/ג/12,  מא/2,  340/ג/3,  340/ג/21, 

מק/340/ג/19, מק/340/ג/26.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' מחץ 6 -   
גבולות התכנית: חלקה  576 בשלמותה;  6143, חלקה  גוש 
576 בגוש 6134 גובלת בחלקה 577 ממזרח, 577 ממערב, 585  

מדרום וברחוב מחץ, ובחלקה 563 מצפון.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית.  

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי מ–5 מ' ל–3 מ'   
בגוש 6143, חלקה 576.

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 רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

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

רג/מק/340/ג/30/א/1",  מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית   )1(
מק/340/ג/9,  מק/340/ג/38,  340/ג,   ,340 לתכניות  שינוי 
340/ג/18,  340/ג/15,  340/ג/1/3,  340/ג/1,  לתכניות  כפיפות 
מק/340/ג/10,  מק/340/ג/1/11,  340/ג/30,  340/ג/3,  340/ג/21, 
מק/340/ג/2/3,  מק/340/ג/19,  מק/340/ג/17,  מק/340/ג/11, 
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מרחב תכנון מקומי עירון

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

חיפה מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מס' 354-0091355", שינוי לתכנית מיתאר ג/569/א.  )1(

גוש   - קרע  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
12125, ח"ח 40, 50-45; גוש 12131, ח"ח 17, 23-20, 41; גוש 

12132, ח"ח 21, 22, 58.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך.  

"תכנית מס' 354-0091397", שינוי לתכנית מיתאר ג/569/א.  )2(

גוש   - קרע  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
12124, ח"ח 62, 77, 108, 109; גוש 12126, ח"ח 20; גוש 12127, 

ח"ח 59.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך.  

"תכנית מס' 354-0127167", שינוי לתכנית מיתאר ען/125.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באקה אל גרבייה -   
גוש   ;55  ,54  ,48 ח"ח  בשלמותן,   57  ,56 חלקות   ,8763 גוש 

8774, ח"ח 53-50, 67.

הסכמת  בלא  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הבעלים; ב( שינוי בקווי בניין בדבר בנייה קיימת; ג( שינוי 

בהוראות בינוי.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה עירון, ת"ד 241, עארה 30025, טל' 04-6351789. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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.
מוחמד סובחי ג'בארין 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

מרחב תכנון מקומי שומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שומרון  ולבנייה 
מחוז חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' 353-0079350", שינוי 
לתכניות ש/18, ש/205, כפיפות לתכניות מק/ש/961/ב, ש/252.

חנה-כרכור,  פרדס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותה,   262 חלקה  )מוסדר(,   10073 גוש   -  9 הבריגדה  רח' 

ח"ח 301.

תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל 
אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון ועדה מיוחדת חריש

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   77 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה 
חריש, החליטה בישיבתה מיום 31.1.2013 על פרסום הודעה לפי 

סעיף 77 לחוק, על הכנת "תכנית מס' חריש 1ד - מע"ר חריש".

המקום: התכנית בתחום הוועדה המיוחדת ממזרח לדרך 
H2 ומצפון וממערב לדרך H4, בתכנית המיתאר חריש.

השטחים הכלולים בתכנית: גוש 8702, ח"ח 40; גוש 8703, 
חלקות 3, 5 במלואן, ח"ח 1, 2, 4, 8-6; גוש 8704, חלקות 37-34 

במלואן, ח"ח 30, 31; גוש 8705, ח"ח 8-5, 10, 30-28.

מטרות התכנית: א( תכנון ייעודי קרקע למע"ר העיר חריש; 
בנייה;  זכויות  קביעת  ג(  קרקע;  ייעוד  בכל  קביעת תכליות  ב( 
הנחיות  קביעת  ה(  למע"ר;  הפנימי  התחבורה  מערך  תכנון  ד( 

למערכת תשתית והנחיות לשמירה על איכות הסביבה.

כמו כן, החליטה הוועדה בהתאם לסעיף 78 לחוק, כי לא 
ולא  בתכנית  הכלולים  בשטחים  חדשים  מבנים  הקמת  תותר 

תותר הוצאת היתרי בנייה, עד לאישור התכנית המפורטת.

תוקף ההודעה שנתיים מיום פרסומה ברשומות.

יגאל שחר 	
יושב ראש הוועדה המיוחדת  

לתכנון ולבנייה חריש  

מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה

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

351-0087759", כפיפות לתכנית מ/337.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מנשה, ברקאי - גוש 12191, ח"ח 18.

כדי  בלבד  מזרחי  בניין  קו  שינוי  הוראות התכנית:  עיקרי 
לאפשר הרחבת מבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
12.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6585, התשע"ג, עמ' 4500.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבנייה מנשה אלונה, מרכז אזורי מנשה, ד"נ חפר, טל' 
04-6177307, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
חיפה, קריית הממשלה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8616222, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל.

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
 ,"402-0156067 מס'  "תכנית  מופקדת  טייבה  ולבנייה  לתכנון 

שינוי לתכנית טב/2593.

 ,7834 גוש   - טייבה  ומקומם:  בתכנית  השטחים הכלולים 
ח"ח 15, 16, 29; שטח התכנית: 2.645 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: קביעת זכויות בנייה וקביעת בינוי 
שירות,  שטח  עיקרי,  )שטח  ילדים:  גני  כיתות  לבניית  במגרש 

מספר קומות, קווי בניין, זכויות בנייה במרתף, צורת בינוי(.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק   .07-32900825 טל'   ,40400 טייבה   ,1 ת"ד  ולבנייה 
 ,40400 טייבה  המקומית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

ת"ד 1, טל' 07-32900825.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

פאיק עודה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טייבה  

מרחב תכנון מקומי לוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לד/מק/5/387", שד' הציונות, פינת רח' סן מרטין, שינוי לתכנית 

לד/מק/4/387, כפיפות לתכניות לד/1004, תמא/2/4.

התכנית היא תכנית מיתאר מקומית.

איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה.

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

הציונות,  שד'  לוד,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
פינת רח' סן מרטין - גוש 4011, חלקה 88 בשלמותה, ח"ח 92, 

מסומן על ידי קו כחול עבה.

שבתחום  דיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  מטרת 
התכנית בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות; ב( אין 

כל שינוי נוסף בזכויות והוראות בנייה.

מטרת התכנית: תוספת 2 יחידות דיור בלא תוספת בזכויות 
בנייה, ושינוי קו בניין צדי.

שמאלי  צדי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
יח"ד  מ–2  דיור  יחידות   2 תוספת  ב(  מ';  ל–3.78-3.74  מ'   מ–4 

ל–4 יח"ד; ג( תוספת 6% שטח עיקרי שהיה ניתן לקבל בהקלה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
שומרון,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה, שד' הפלי"ם 15/ב, 

חיפה, טל' 04-8616252.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסף יהודה כהן 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שומרון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה כפר סבא ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' 4050141432".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' יעל 5 - 
גוש 7604, ח"ח 54.

מטרת התכנית: שיפור התכנון במגרש, על ידי שינוי קווי 
הבניין והוראות הבינוי של התכנית, הכל בהתאם לסמכויות 
ובהתאם למדיניות העירייה. התכנית היא  הוועדה המקומית 
את  לנצל  שניתן  כך  כס/15/1/טו,  בתכנית  10א  לסעיף  שינוי 

זכויות הבנייה המותרות במסגרת יח"ד אחת.

דרומי  אחורי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ';  ל–2.75  מ'  ב( הגבהת קומת המרתף מ–2.20  מ';  ל–6  מ'  מ–9 
ג( הנמכת מפלס חצר אנגלית לגובה מפלס קרקע של המרתף 
בתחום של עד 1.5 מ' מעבר לקווי בניין; ד( התכנית היא שינוי 
זכויות  את  לנצל  שניתן  כך  כס/15/1/טו,  בתכנית  10א  לסעיף 
הבנייה המותרות במסגרת יח"ד אחת; ה( מיקום בריכת שחייה 
בקו בניין של 2 מ' מהגבול הדרומי והמערבי; ו( שינוי הנחיות 

עיצוב אדריכלי של שיפועי הגגות לפי סעיף 4.1.2ב.

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

ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9270170.
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מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

מס' נס/מק/105/א/31", רח' שלום לחמי 19.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' שלום 
לחמי - גוש 3753, ח"ח 85, 86.

מגרשים;  ל–2  השטח  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
ב( קביעת מס' יח"ד בכל מגרש; ג( קביעת קווי בניין; ד( התאמת 
קו בניין למבנה קיים בתא שטח 2 )קו בניין 0, קו בניין לחזית(; 
ה( קביעת זיקת הנאה לטובת מעבר תשתיות פרטיות וציבוריות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6531, התשע"ג, עמ' 2179.

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

האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

מס' נס/מק/232", רח' איתמר בן אבי 15.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' איתמר 
בן אבי 15 - גוש 3751, חלקה 16 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת החלקה לשני מגרשים 
בניין  קווי  והתאמת  ג( שינוי  דרך;  ב( הרחבת  שווים בשטחם; 
בקווי  תחויב  חדשה  בנייה  ו/או  תוספת  כל  הקיים,  למצב 
ד(  בנייה;  והוראות  זכויות  בטבלת  למפורט  בהתאם  בניין 
הגדלת התכסית עד 35% משטח המגרש; ה( שינוי גודל שטח 
 מגרש שמותר להקים עליו בניין; ו( תוספת יחידת דיור אחת; 

ז( תוספת 6% הקלה בשטח ומרפסות מקורות.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6266.

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

האמורים פתוחים לקהל.

יוסי שבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  

הדיור  יחידות  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מ–126 יח"ד ל–156 יח"ד, בלא הגדלת סך כל השטחים למטרות 

עיקריות; ב( קביעת זכויות והוראות בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7183.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
הוועדה  ובמשרדי   ,2 המלך  דוד  שד'  לוד,  ולבנייה  לתכנון 
רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאיר ניצן 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מודיעין מופקדת "תכנית מפורטת מס' 420-0128678", 

שינוי לתכנית מיתאר מקומית מד/במ/2.

מודיעין-מכבים- ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רעות, שכ' המגינים )אתר השמשוני( כל מתחם כוחות הביטחון 
 ;646,063 :Y 200,252, ציר :X מתכנית מד/2/2, קואורדינטות: ציר

גוש 5571, חלקה 6 בשלמותה; גושים 5698-5693 בשלמותם.

בשד'  מ106  ממגרש  בנייה  זכויות  ניוד  התכנית:  מטרת 
החשמונאים אל מגרשים 419-401 בשכונת המגינים.

עיקרי  שטח  מ"ר   21,590 ניוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ו–122 מ"ר שטח שירות ממגרש מ106 אל מגרשים 419-401 לפי 
החלוקה המפורטת בנספח חוברת הטיפוסים ובפרק 5 בהוראות 
בלא  מד/במ/2,  אחת  בתכנית  כלולים  המגרשים  כל  התכנית. 
שינוי בסך שטחי הבנייה המותרים בתכנית ובלא תוספת יח"ד; 

ב( קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי לתוספות הבנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. שעות קבלת קהל, מדור 
ד',  א',  בימים  מודיעין-מכבים-רעות,  עיריית  תכנוני,  מידע 
בשעות 12.00-8.30, וביום ב' 17.00-13.30, או בהתאם למפורסם 
באתר העירייה. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר 
 60 בתוך  להגיש התנגדות  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים 
בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין, 
רח' תלתן 1, ת"ד 1, מודיעין, טל' 08-9726052. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, 

שד' 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.
חיים ביבס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מודיעין  
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין קדמי מ–6 מ' 
מ'  מ–6  יהודה  בני  ברח'  קדמי  בניין  בקו  שינוי  ב(  מ';  ל–5.50 

ל–5.50 מ' כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2993.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
רח/414-0137877" - מק/14/84/ב, הרחבת כיכר גבעת האהבה, 
רח/2/172/א,  לתכניות  כפיפות  רח/14/84/א,  לתכנית  שינוי 

רח/9/84, רח/תמא/2/4.

הרחובות  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
טשרניחובסקי ומשה מזרחי - גוש 3697, ח"ח 64, 506, 515, 524, 
ומשה  טשרניחובסקי  הרחובות  צומת  התכנית:  גבולות   ;525

מזרחי; שטח התכנית: 2,595 מ"ר.

מטרת התכנית: הרחבת דרך בתוואי קיים.

עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך בתוואי קיים בצומת 
הרחובות טשרניחובסקי ומשה מזרחי כדי להקים מעגל תנועה 

בכניסה לשכונת גבעת האהבה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5011.

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

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

רחמים מלול 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מקומית  ערים  בניין  "תכנית  מופקדת  זמורה  ולבנייה  לתכנון 
מס' זמ/מק/11/513", שינוי לתכניות זמ/513, זמ/מק/3/513, זמ/

מק/8/513, תרשצ3/60/23.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, רח' יונה - גוש 
4625, חלקות 91, 93, ח"ח 92.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה ראש העין ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' 418-0128124 

- רנ/מק/1/265", מגרש 210, מתחם A, שינוי לתכנית רנ/265/א.

 A השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראש העין, מתחם
- גוש 5498, ח"ח 7.

מטרת התכנית: שינוי הוראות בינוי: א( תוספת קומה בחלק 
מהבניינים; ב( הקטנת מספר הבניינים; ג( קביעת מרחקים בין 
הבניינים; ד( קביעת קו בניין למרפסות זיזיות בקומה העליונה; 
המרתף  מקומת  שירות  זכויות  ניוד  בדבר  הוראות  קביעת  ה( 
מרפסות  לטובת  בנייה  זכויות  קביעת  ו(  העליונות;  לקומות 

זיזיות בהתאם לתקנות.

עיקרי הוראות התכנית: א( הפחתת מס' הבניינים במגרש 
5 מ–4 קומות   ,4  ,3  ,2 ב( הוספת קומה לבניינים מס'  מ–8 ל–7; 
ועוד קומת גג חלקית )סך הכל 5 קומות( ל–5 קומות ועוד קומת 
גג חלקית )סך הכל 6 קומות(; ג( תוספת זכויות למרפסות ביתיות 
ואחוזי  שטחים  )חישוב  והבנייה  התכנון  לתקנון  ובהתאם 
דירות  הסדרת  ד(  התשנ"ב-1992;  ובהיתרים(,  בתכניות  בנייה 
ניוד שטחי שירות תת– הגן בקומת הקרקע; ה( הוראות בדבר 
קרקעיים אל מעל הקרקע בלי לשנות את סך שטחי השירות; 
ו( הגדלת תכסית קומת הגג החלקית ביחס לקומה שמתחתיה 
מ–60% ל–85%; ז( אישור הבלטת מרפסות זיזיות )כולל בקומת 
הגג החלקית( עד לקו בניין עילי, במידה של עד 1.60 מ' )שהם 

40% מקו הבניין הקדמי(.

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 ראש העין, רח' שילה 21, ראש העין, טל' 03-9007289. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז   ולבנייה 

טל' 08-9270170.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
משה סיני  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראש העין  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מיתאר  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכניות  כפיפות  רצ/39/1/א,  לתכנית  שינוי  רצ/מק/5/39/1", 

רצ/1/1, רצ/39/1/א/5.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' בני 
יהודה 25, 27 - גוש 5435, חלקה 57 בשלמותה.
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 40600, טל' 09-7960200, פקס' 073-2521597. ימי קבלת קהל בימים 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .11.30-8.30 בשעות  ה',  ג',  ב', 
 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' 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.
עמיר ריטוב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב השרון  

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

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

מש/מק/315/1/7", שינוי לתכנית מש/136/1-7א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה - גוש 7862, 
ח"ח 2.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקטנת קו בניין אחורי מ–5 מ' 
ל–3 מ'; ב( יצירת בסיס חוקי להכשרת מבנה קיים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
18.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1502.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סיגל לחמני 	
יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מזרח השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
ממ/מק/10/2001",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכנית ממ/2001.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית דגן, רח' הגולן 31 
- גוש 6076, חלקות 174, 182.

מטרת התכנית: שינוי גבול חלקות ושינוי מקומי במרווחי 
בנייה אחורי.

בין  בגבול  קביעת/שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חלקות; ב( איחוד וחלוקה; ג( קביעת/שינוי מרווח בנייה אחורי.

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

מרבי  מגרש  גודל  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למגורים א' 369 מ"ר; ב( שינוי קו בניין אחורי במגרש למגורים 
א ל–3 מ' במקום 5 מ'; ג( קביעת זכויות בנייה לפי זמ/513, למעט 

השינויים בתכנית לעיל ותכנית זמ/5/500 וזמ/800.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
תצהיר  בצירוף  ההתנגדות,  את  בעיתונים.  הפרסומים  בין 
מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
זמורה, בניין מרכז ביל"ו, ת"ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ 

.hadar@zmora.org.il :לכתובת

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 המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי לב השרון

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

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

צש/במ/ לתכנית  שינוי  צש/מק/16/22-5",  מס'  "תכנית   )1( 
.50/2-0

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ניצני עוז - גוש   
9130, חלקה 7.

)צפון  צדי  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מזרח( מ–8.5 מ' ל–5.94 מ' כמסומן בתשריט ובקו בניין אחורי 
)צפון מערבי( מ–3.5 מ' ל–2.65 מ' כמסומן בתשריט, שינוי 
כמסומן  מ'  ל–2.50  מ'  מ–4  מערבי(  )דרום  צדי  בבניין  קו 
בתשריט, שינוי בקו בניין קדמי )דרום מזרחי( מ–9 מ' ל–3.15 
לפי  תכסית  הגדלת  ב(  בתשריט;  כמסומן  מ'  ול–5.65  מ' 

הבינוי המופיע כמסומן בתשריט במצב מוצע.

"תכנית מס' 412-0133876", שינוי לתכנית צש/מק/6/22-2ג.  )2(

גוש   - הדר  גנות  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
8141, חלקה 75; מגרש 75/3.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקת מגרש 75/3 ל–2 מגרשים   
פיתוח  והוראות  בניין  קווי  שינוי  ב(  הבעלים;  בהסכמת 
גודל  בדבר  הוראות  שינוי  ג(  למגרשים;  נגישות  והסדרי 
המסומן  לפי  בניין  עליו  להקים  שמותר  מינימלי  מגרש 

בתשריט; ד( הגדלת מס' יחידות דיור מ–1 ל–2.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי  וכן כל הזכאי לכך על  ידי תכנית,  על 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
מונד  תל   ,137 ת"ד  דרור,  בני  צומת  השרון,  לב  ולבנייה  לתכנון 
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מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין.

עיקרי הוראות התכנית: א( אישור קווי בניין למבנה הקיים 
בהתאם למצב הקיים; ב* שינוי בקווי בניין כמסומן בתשריט; 
ג( העברת שטחי בנייה בין הקומות בלא שינוי בסך כל שטחי 

הבנייה כפי שנקבע בתכנית ק/1/7.

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

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 451-0162594

שם התכנית: הוספת שימוש למסחר ושינוי בקווי בניין
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
שינוי   ,"451-0162594 מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית ק/1/3000, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

קאסם,  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה X: 668.550, קואורדינטה Y: 198.050; גוש 8875, ח"ח 

132-128, 143, 145; מגרש 130/1 לפי תכנית ק/1/3000.

בניין,  מטרת התכנית: הוספת שימוש למסחר, שינוי בקווי 
תוספת קומה ותוספת יח"ד.

למסחר  שימוש   15% הוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המותרים;  הבנייה  שטחי  כל  בסך  שינוי  בלא  קרקע,   בקומת 
 3 אישור  ג(  מוצע;  מצב  לתשריט  בהתאם  בניין  קווי  אישור  ב( 
קומות על קומת מסחר ו–5 יח"ד במבנה דרומי, סך הכל 7 יח"ד 
בשני המבנים; ד( אישור 56% תכסית לבנייה; ה( העברת שטחי 
בנייה עיקריים מקומה תת–קרקעית לקומות מעל לקרקע; ו( שינוי 

הוראות בנייה.

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

הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9302051 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
גיא קב–ונקי 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
מס' ק/מק/3335

שם התכנית: תחנת דלק ג'לג'וליה
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/3335", שינוי 

לתכניות אפ/100, מח/100, כפיפות לתמא18, תיקון 4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ג'לג'וליה, קואורדינטה 
X: 673.250, קואורדינטה Y: 195.300; גוש 7507, ח"ח 38.

כמסומן   38 מחלקה  חלק  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  מטרת 
בתשריט משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק דרגה ב, לפי תמא18, 
תיקון 4; ב( קביעת הוראות בנייה ותנאים להוצאת היתר בנייה.

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

מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מס' 451-0140186

שם התכנית: שינוי בקווי בניין
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קסם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
שינוי   ,"451-0140186 מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז 

לתכנית ק/1/7, כפיפות לתכנית תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם, קואורדינטה 
X: 669.054, קואורדינטה Y: 197.090; גוש 9081, חלקה 9; מגרש 98 

לפי תכנית ק/1/7.



ילקוט הפרסומים 6655, כ"ז באלול התשע"ג, 2.9.2013  7938

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ציון רבי 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שורקות  

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

לוי חברוני שלזינגר ושות'
)ח"פ 51-259514-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.6.2012, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זכריה לוי חברוני, מרח' 

הרצל 53, זכרון יעקב, 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.

 ,20.10.2013 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.

זכריה לוי חברוני, מפרק

ד"ר גרדשטיין סרג'
)ח"פ 51-336747-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל פלג, מרח' 

באר טוביה 10, תל אביב, טל' 050-4223039, 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.

 ,12.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל פלג, עו"ד, מפרק

מרחב תכנון מקומי קסם 

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ק/מק/3569
 שם התכנית: ניוד שטחי בנייה בין קומות ושינוי 

קווי בניין
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
ק/מק/3569", שינוי לתכניות ק/1/3000, ק/ק/4, כפיפות לתכנית 

תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר קאסם, קואורדינטה 
X: 669.350, קואורדינטה Y: 198.775; גוש 8880, ח"ח 50.

בקווי  ושינוי  הבנייה  תכסית  הגדלת  א(  התכנית:  מטרות 
בניין; ב( ניוד שטחי בנייה בין הקומות.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית; 
ב( ניוד שטחי בנייה עיקריים מקומה מתחת לקרקע אל קומות 
כל  בסך  שינוי  בלא  ל–54%,  התכסית  הגדלת  ג(  לקרקע;  מעל 

שטחי הבנייה המותרים; ד( שינוי הוראות וזכויות בנייה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6361, התשע"ב, עמ' 1983.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  כפר קאסם,  ע' אלכרים קאסם 10,  רח'  קסם,  ולבנייה  לתכנון 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9370241
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

סיגל לחמני  
יושבת ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ולבנייה קסם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  שורקות  ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 456-0154856", שינוי 

לתכנית בר/223.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית חבל 
יבנה, בן זכאי - גוש 5519, חלקה 184 בשלמות.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין.

בהתאמה  ואחורי  קדמי  בניין  בקו  שינוי  התכנית:  מטרת 
למצב הקיים וכפי שמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות, דואר גבעת ברנר 
60948, טל' 08-9412991, 08-9412714. העתק ההתנגדות יומצא 
המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
קריית הממשלה, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788444.
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רמי דואק, מרח' 

חנקין 21, חולון, טל' 03-5037114, 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.

 ,18.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עורכי דין משה דואק, 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.

רמי דואק, עו"ד, מפרק

כרמל ז.ה. - שרותים הנדסיים בע"מ
)ח"פ 51-383721-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביתר גושן, משד' 

פל–ים 2, חיפה 33095, טל' 04-8629678, 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.

 ,18.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי גושן, גושן, סיגל, עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אביתר גושן, עו"ד, מפרק

הקסם יוזמות חברתיות בע"מ
)ח"פ 51-489152-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן טרטאקובסקי, מרח' 

אורי צבי גרינברג 5/6, חולון, טל' 052-4400228, 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.

 ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 

מקדש מלך בע"מ
)ח"פ 51-391733-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.7.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  אלירן,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
028401792, מרח' אברבנאל 43, בני ברק, טל' 08-6273848, 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.

 ,3.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד מאיר שמחון, רח' יצחק בן צבי 10, באר 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  שבע, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שלום אלירן, מפרק

סנדי מאיר שרותי אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-458215-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, 
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   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.

 ,18.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

תכשיטי קארין )2006( בע"מ
)ח"פ 51-377168-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  קרינסקי,  איתי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

קרליבך 10, תל אביב, טל' 03-5624248, 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.

 ,24.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי קרינסקי, מפרק

עופר קרינסקי, עו"ד
)ח"פ 51-330945-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  קרינסקי,  עופר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

קרליבך 10, תל אביב, טל' 03-5624248, 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.

 ,24.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר קרינסקי, מפרק

מיניז 99 בע"מ
)ח"פ 51-276733-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, מרח' 
נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, 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.

 ,29.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה נעים, רו"ח, מפרק

בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן טרטאקובסקי, מפרק

איי.אף.אי.סי טכנולוגיות אוטומטיות בע"מ
)ח"פ 51-401510-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן, אצל ש. 
פרידמן ושות' עורכי דין, רח' ויצמן 2, ת"ד 33123, תל אביב, טל' 

03-6931931, 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.

 ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל הרמן, עו"ד, מפרק

אל.סי.אס )לו קוסט סולושנס( בע"מ
)ח"פ 51-401509-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את 
החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן, אצל ש. פרידמן ושות' עורכי 

דין, רח' ויצמן 2, ת"ד 33123, תל אביב, טל' 03-6931931, 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.

 ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.30, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל הרמן, עו"ד, מפרק

איתי קרינסקי, עו"ד
)ח"פ 51-331163-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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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.

 ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל א.א חשבונאים, רח' משה שרת 40, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

איתי טיראן, מפרק

ס.ג. שיפורים ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-374788-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי מורה, מרח' 

אבן גבירול 25, תל אביב, טל' 03-5444994, 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 5.1.2014, בשעה 
11.00, במשרד עו"ד מורה-טובים, 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.

אבי מורה, עו"ד, מפרק

לויאלה ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-372961-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי גולדברג, מרח' 

דרך רמתיים 55, הוד השרון, טל' 09-7406848, 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.

 ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסי גולדברג, עו"ד, מפרק

דור-אב שרותי יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-225006-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, מרח' 
נחלת יצחק 34א, תל אביב 67448, טל' 03-6912999, 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.

 ,29.12.2013 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.

משה נעים, רו"ח, מפרק

בלוגטיוי לייב בע"מ
)ח"פ 51-462363-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאול הזנפלד,  ת"ז 023579410, 

מרח' סעדיה גאון 19, קרית אונו, טל' 077-3295046, 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.

 ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  11.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול הזנפלד, עו"ד, מפרק

צייטגייסט בע"מ
)ח"פ 51-432276-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי טיראן, מרח' מרכז 

בעלי המלאכה 41, תל אביב, טל' 03-6167888, למפרק החברה.
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מרח'  גבאי,  דורית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
חיבת ציון 32, רמת גן, טל' 050-7556660, 054-39758425, 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.

 ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית גבאי, מפרקת

מטדור דלתות בע"מ
)ח"פ 51-377335-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ווילאם שיש, ת"ז 
טל'  עילית,  עפולה   ,1075 ת"ד   ,34/1 התעשייה  מרח'   ,56242605

04-6596666, 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.

 ,11.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק ווילאם שיש, מפרק

סרפאס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-373602-5(

)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 16.8.2013, התקבלה החלטה 
לבנפלד, מרח'  ברי  עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

ריבלין 22, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ברי לבנפלד, עו"ד, מפרק

מיישבי ישראל )2008( בע"מ
)ח"פ 51-412874-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גבאי,  דורית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
חיבת ציון 32, רמת גן, טל' 050-7556660, 054-39758425, 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.

 ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.30, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית גבאי, מפרקת

אגם כנרת 2008 בע"מ
)ח"פ 51-412873-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גבאי,  דורית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 
חיבת ציון 32, רמת גן, טל' 050-7556660, 054-39758425, 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.

 ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית גבאי, מפרקת

כלכלת הנדל"ן בישראל - דורית גבאי בע"מ
)ח"פ 51-327007-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
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ע. לוטם ייעוץ וניהול 2000 בע"מ
)ח"פ 51-292471-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל פופר, מרח' 

ז'בוטינסקי 35, 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.

אריאל פופר, עו"ד, מפרק

סלמו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-424704-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי חניצקי, מרח' 

חרצית 7/1, מודיעין, 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.

נטלי חניצקי, עו"ד, מפרקת

נדב ברקן עיצוב בע"מ
)ח"פ 51-391815-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.9.2012, התקבלה 
ולמנות את עו"ד צבי קורץ,  החלטה לפרק את החברה מרצון 

ת"ז 058380510, מרח' אבן גבירול 2, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי קורץ, עו"ד, מפרק

פחמן 60 בע"מ
)ח"פ 51-374161-1(

)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 12.8.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן רולס, 
ת"ז 022255723, מרח' הברושים 23, רמות השבים, למפרק החברה.
ערן רולס, מפרק

פרסומים מקצועיים בבניה בע"מ
)ח"פ 51-276092-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.8.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן רולס, 
ת"ז 022255723, מרח' הברושים 23, רמות השבים, למפרק החברה.
ערן רולס, מפרק

הטבה טכנולוגיות צרכנות בע"מ
)ח"פ 51-418580-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.8.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
ולמנות את אביעד  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

הבר, ת"ז 031455454, מרח' מנחם בגין 8, נתניה, למפרק החברה.
אביעד הבר, מפרק

זוגלובק טבע בע"מ
)ח"פ 51-073031-0(

)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 12.8.2013, לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
עמרם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
זוגלובק, ת"ז 01630078, מרח' סוקולוב 45, נהריה, למפרק החברה.
עמרם זוגלובק, מפרק
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זוגלובק עוף בע"מ
)ח"פ 51-347561-6(

)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 12.8.2013, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עמרם זוגלובק, ת"ז 01630078, מרח' סוקולוב 45, נהריה, למפרק 

החברה.
עמרם זוגלובק, מפרק

אפריקה ישראל )מזרח אירופה( השקעות בי.וי. בע"מ
)ח"פ 56-002708-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.8.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח, ת"ז 

021805577, למפרק החברה.
דניאל רוקח, מפרק

קיי אס מרקטינג בע"מ
)ח"פ 51-464279-2(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,10.00 בשעה   ,13.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי קייקוב, מפרק  

גני סביון חדרה בע"מ
)ח"פ 51-198944-4(

)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 
 ,8 הרצל  ברח'   ,10.00 בשעה   ,15.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי חן, מפרק  

א.ד. סוכנויות ליבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-071451-2(

)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 17.6.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
4, ירושלים, טל' 072-2345342,  39267349, מרח' הלל 14, קומה 

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.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

א.ד. סוכנויות ליבוא ויצוא בע"מ
)ח"פ 51-071451-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 8.10.2013, בשעה 17.00, ברח' הלל 14, קומה 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,4
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום, עו"ד, מפרק  

פלסט ליין חיפה חב לעבודות פלסטיק לתעשיה 
ומחקר בע"מ

)ח"פ 51-066598-7(

)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 
במשרדי המפרק,   ,10.00 בשעה   ,3.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נהריה,   ,17 עגנון  ש"י  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק סלמה, רו"ח, מפרק  

בית בדרך בית לחם 34 בע"מ
)ח"פ 51-067497-1(

)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 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
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המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,15 הרותם  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויולט שראזי, מפרק  

רחוב הלה 24 להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-064032-9(

)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 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,15 הרותם  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ויולט שראזי, מפרק  

אכמיה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-061500-8(

)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 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אורנים 1, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן רפופורט, מפרק  

דרבי בר )עתידים( 1996 בע"מ
)ח"פ 51-234858-2(

)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 
במשרדי החברה,   ,10.00 בשעה   ,6.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ראול ולנברג 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבנר ניניו, מפרק  

באשר, שטרית, ליפשיץ, שמאי מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-325018-3(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 10.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
רח' דקר 14/5, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שטרית, מפרק  

גלקסי מצפה שט בע"מ
)ח"פ 51-298436-0(

)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 10.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
רח' משעול מולית 17, אילת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדינה רוזנס, מפרקת  

ת.מ.י.ל. אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-309191-8(

)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 10.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי החברה, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,31 הברזל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתן הוכברג, מפרק  

סטודיו ג'י.אי.ג'י בע"מ
)ח"פ 51-269660-0(

)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 
אידמית  ברח'   ,13.00 בשעה   ,10.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
14, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גרשון גאון, מפרק  

אידאו גלובל טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-317668-5(

)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 20.10.2013, בשעה 10.00, ברח' החשמונאים 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  חשמונאים,  מגדל   ,100
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'אנה קמליאן, עו"ד, מפרק  
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הארטיטק מוצרים רפואיים בע"מ
)ח"פ 51-360320-9(

)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 
 ,70 גפן  בן  ברח'   ,9.00 בשעה   ,30.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
גדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אוסקר קרקוף, מפרק  

שנטל השקעות בע"מ
)ח"פ 51-282961-5(

)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 30.10.2013, בשעה 9.00, ברח' שלמה המלך 
26, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי והב, מפרק  

פי.אמ.בי.אס-ברג'יק-ניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-464301-4(

)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 
 ,20 ברח' הכלנית   ,9.00 בשעה   ,30.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מבשרת ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ברגיק, מפרק  

__________

תיקון טעויות
בהודעה על מינוי ועדות לפי תקנות שירות ביטחון )פטור 
משירות ביטחון מטעמים שבמצפון או שבהווי משפחתי דתי(, 
התשל"ח-1978, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6649, התשע"ג, 

עמ' 7716 -
להיות  צריך  ריכטר"  "אברהם  במקום  מתמנים,  א',  בטור   )1(

"אביגדור ריכטר";

צריך  ראש"  "יושבת  במקום  בר",  "מיכאל  לצד  ב',  בטור   )2(
להיות "יושב ראש".

)חמ 3-558(

אידאו סמרט סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-317667-7(

)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 20.10.2013, בשעה 10.30, ברח' החשמונאים 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  חשמונאים,  מגדל   ,100
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'אנה קמליאן, עו"ד, מפרק  

לבנטאל-קרני בע"מ
)ח"פ 51-247949-4(

)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 20.10.2013, בשעה 10.00, ברח' חומה ומגדל 
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.
ירון אראל, עו"ד, מפרק  

ביג 9 בע"מ
)ח"פ 51-428796-0(

)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 
צבי  אורי  ברח'   ,9.00 בשעה   ,22.10.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  לשם הגשת  חיפה,   ,23 גרינברג 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אושרי קלוש, מפרק  

קול דק בע"מ
)ח"פ 51-324266-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 29.10.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר   ,9 הכרמל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד אביגד, מפרק  




