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הודעה על מינוי נציגות ציבור למועצה לעניין הנצחת זכרם 
של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה
לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, 

התשמ"ו-1986

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק הנצחת זכרם של 
ובהמשך  התשמ"ו-11986,  ממשלותיה,  וראשי  ישראל  נשיאי 
התשע"ב  בתמוז  י"ח  מיום   4878 מספר  הממשלה  להחלטת 
נוספות  ציבור  נציגות  חמש  הממשלה  מינתה   ,)2012 ביולי   8(
לחברות במועצה לעניין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת 

נשיא המדינה או ראש הממשלה כדלקמן:

לילי ויינשטיין יפה

ציפורה נגל-אדלשטיין

דבורה גנני

לאה נס

עפרה גרייצר.

י"ג בחשוון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2049(

  אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 243.  1

הארכת מינוי חברה בוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, 

התשמ"ה-1985

בצבא  הקבע  שירות  לחוק   44 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההגנה לישראל )גמלאות( ]נוסח משולב[, התשמ"ה-11985, אני 
מאריכה את מינויה של יהודית ארבל2, לחברה בוועדת ערעור 

לפי החוק האמור, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ז' בחשוון התשע"ד )11 
באוקטובר 2013(.

י"ג בתשרי התשע"ד )17 בספטמבר 2013(
)חמ 3-957(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 142.  1

י"פ התשע"א, עמ' 930.  2

מינוי רשם גורמים מאשרים
לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

9)א( לחוק חתימה אלקטרונית,  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
גורמים  לרשם  בכר,  אלון  את  ממנה  אני  התשס"א-12001, 

מאשרים, במקומו של יורם הכהן2.

תוקף המינוי עד יום י' בתשרי התש"פ )9 באוקטובר 2019(.

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4342(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשע"א, עמ' 210.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6467.  2

 מינוי רשם שירותי נתוני אשראי 
ורשם שירותי מידע על עוסקים

לפי חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק שירות נתוני אשראי, 
התשס"ב-12002, אני ממנה את אלון בכר, לרשם שירותי נתוני 
יורם  של  במקומו  עוסקים,  על  מידע  שירותי  ולרשם  אשראי 

הכהן2.

תוקף המינוי עד יום י' בתשרי התש"פ )9 באוקטובר 2019(.

י"ב בחשוון התשע"ד )16 באוקטובר 2013(
)חמ 3-3422(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"ב, עמ' 104.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 230.  2

מינוי ממונה
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

ואמצעי  סחר  היטלי  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יאיר  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"א-11991  הגנה, 
בדבר  החקירה,  השלמת  לצורך  סחר  היטלי  על  לממונה  שירן 
תלונת חברת פזקר בע"מ על יבוא בהיצף של יריעות ביטומניות 
מאיטליה, שנפתחה ביום ג' בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(2; 
המינוי יעמוד בתוקפו עד החלטת השר בעניין לפי סעיף 32יח 

לחוק או בהפסקת החקירה לפי המוקדם מביניהם.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-383-ה7(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

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

י"פ התשע"ג, עמ' 2619.  2

מינוי ממונה
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, 
התשנ"א-11991, אני ממנה את דני טל לממונה על היטלי סחר 
למעט על השלמת החקירה, בדבר תלונת חברת פזקר בע"מ על 
יבוא בהיצף של יריעות ביטומניות מאיטליה, שנפתחה ביום ג' 

בטבת התשע"ג )16 בדצמבר 2012(2.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-383-ה7(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

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

י"פ התשע"ג, עמ' 2619.  2

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המפורטים  את  מיניתי  כי  מודיעה,  אני  התשנ"א-11991, 

 
ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  1
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הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם  החברים  לרשימת  להלן 
הפסיכיאטריות המחוזיות:

במחוזות ירושלים והדרום

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר הרמן יששכר

ד"ר פרנקל עלמה

ד"ר אלה רבה

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר פרידמן טומה

ד"ר אובלר ליברמן בלה

לרשימת המשפטנים שערך שר המשפטים

עורכת הדין ורד רון-טל

במחוזות תל אביב והמרכז

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר הרמן יששכר

ד"ר פרנקל עלמה

ד"ר אלה רבה

ד"ר פובר גלינה

ד"ר שרי אבני

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר פרידמן טומה

ד"ר אובלר ליברמן בלה

ד"ר גולדין ולדמיר

לרשימת המשפטנים שערך שר המשפטים

עורכת הדין ורד רון-טל

במחוזות חיפה והצפון

לרשימת הפסיכיאטרים בשירות המדינה:

ד"ר הרמן יששכר

ד"ר פרנקל עלמה

ד"ר אלה רבה

ד"ר פובר גלינה

ד"ר שרי אבני

שהגישה  המדינה  בשירות  שאינם  הפסיכיאטרים  לרשימת 
ההסתדרות הרפואית:

ד"ר פרידמן טומה

ד"ר אובלר ליברמן בלה

ד"ר גולדין ולדמיר

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2 תתוקן לפי 
זה.

כ"ז באלול התשע"ג )2 בספטמבר 2013(
)חמ 3-230(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשע"ד, עמ' 31.  2

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות 
מחוזיות לילדים ולנוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש  בחולי  טיפול  לחוק  24א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המפורטים  את  מיניתי  כי  מודיעה,  אני  התשנ"א-11991, 
הוועדות  מותבי  ייקבעו  שמתוכם  החברים  לרשימת  להלן 

הפסיכיאטריות המחוזיות לילדים ולנוער:

במחוזות ירושלים, הדרום, תל אביב והמרכז

לרשימת רופאים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה של הילד 
והמתבגר:

ד"ר גיא אורי

ד"ר עליזה רינג-רוזנבאום

ד"ר דורית פורת

לרשימת המשפטנים שערך שר המשפטים:

עורכת הדין ורד רון-טל

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות2 תתוקן לפי 
זה.

כ"ז באלול התשע"ג )2 בספטמבר 2013(
)חמ 3-230(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 597; התשע"ד, עמ' 32.  2

מינוי ממלאת מקום לחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

חיים  לחוק צער בעלי  2)א()10(  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
עורכת  אני ממנה את  חיים(, התשנ"ד-11994,  )ניסויים בבעלי 
הדין  עורכת  של  מקום  לממלאת  ענבר-אייזינגר,  עירין  הדין 
לירון אדלר מינקה2, נציגת שרת המשפטים במועצה לניסויים 

בבעלי חיים.

י"ג בחשון התשע"ד )17 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2603(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2998.  2
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מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה-1975

עסקים  רישוי  לתקנות  41)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הדברת מזיקים(, התשל"ה-11975, אני ממנה את נעה מרקוביץ 
פעולות  של  הרישום  פנקס  את  לפניה  להציג  ממדביר  לדרוש 

ההדברה הנמצא ברשותו.

משמשת  המתמנה  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1550(

אורי שלום  
המנהל  

ק"ת התשל"ה, עמ' 1184; התשנ"ג, עמ' 812.  1

מינוי
לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה-1975

עסקים  רישוי  לתקנות  41)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
אירינה  את  ממנה  אני  התשל"ה-11975,  מזיקים(,  )הדברת 
פנקס הרישום של  לפניה את  לויטסקי לדרוש ממדביר להציג 

פעולות ההדברה הנמצא ברשותו.

משמשת  המתמנה  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1550(

אורי שלום  
המנהל  

ק"ת התשל"ה, עמ' 1184; התשנ"ג, עמ' 812.  1

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965

המכס,  לתקנות  41)ב(  בתקנה  לאמור  בהתאם 
התשכ"ו-11965, אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן בטור 
ג' תואמו, והם מיום כ"ח בחשוון התשע"ד )1 בנובמבר 2013(, 

כמפורט לצדם בטור ד':

 טור א'
התקנה

 טור ב'
פרטי השירות

 טור ג'
הסכום הקיים 
בשקלים חדשים

 טור ד'
הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

בעד חידוש 16)א()2(
רישיון למחסן

4,3774,436

בעד חידוש 16)ב()2(
רישיון למחסן 
לתצוגת רכב

1,1541,169

י"ט בחשוון התשע"ד )23 באוקטובר 2013(
)חמ 3-1464(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; י"פ התשע"ג, עמ' 809.  1

מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  ממנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 

הרשומים מטה לעובדים סוציאליים לעניין החוק האמור:

עידית אילנה פינצי, מס' רישום  14969 - בעיריית כפר סבא;  )1(

אופירה אמבייט מקונן, מס' רישום 17943 - בעיריית ראשון   )2(
לציון.

כ"ט בתמוז התשע"ג )7 ביולי 2013(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והשירותים החברתיים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצת הרשות 
לפיתוח הגליל

לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993

לפיתוח  הרשות  לחוק  9)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינויים  לבדיקת  הוועדה  ובאישור  התשנ"ג-11993,  הגליל, 
)14 באוקטובר 2013(, אני ממנה את  י' בחשוון התשע"ד  מיום 
שלמה מנחם פייבלוביץ לנציגי במועצת הרשות לפיתוח הגליל 

במקומו של עוזי שמיר2.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2476(

אורי אריאל  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2040.  2

החלטה בדבר הארכת מועדים
לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

בהתאם לסעיף 10)ו( לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-11973, 
ולאחר התייעצות עם מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים 

של הכנסת כמפורט להלן:

להאריך עד יום כ"ז בחשוון התשע"ד )31 באוקטובר 2013(   )1(
את מועד מסירת החשבונות השוטפים של סיעת מפד"ל - 
המפלגה הדתית לאומית המזרחי לתקופה המתחילה ביום 
כ'  ביום  והמסתיימת   )2012 בינואר   1( התשע"ב  בטבת  ו' 

בשבט התשע"ג )31 בינואר 2013(;

את   )2014 באפריל   3( התשע"ד  בניסן  ג'  יום  עד  להאריך   )2(
ביקורת  תוצאות  לגבי  המדינה  מבקר  דוח  מסירת  מועד 
המפלגה   - מפד"ל  סיעת  של  השוטפים  החשבונות 
הדתית לאומית המזרחי לתקופה המתחילה ביום ו' בטבת 
בשבט  כ'  ביום  והמסתיימת   )2012 בינואר   1( התשע"ב 

התשע"ג )31 בינואר 2013(.

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-66-ה6(

ניסן סלומינסקי  
יושב ראש ועדת הכספים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשל"ה, עמ' 84.  1
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  במ/3456א 
 ,5172 עמ'  התשנ"ט,   ,4795 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  הפקודה(, 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי, שטח לדרך חדשה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  שועפט,  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
30555, ח"ח 45; סך הכל שטח להפקעה כ–320 מ"ר, הצבוע 

בצבע אדום כמסומן בתשריט תכנית 3456א המאושרת.

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

ה' בתשרי התשע"ד )9 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

 2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 7460 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,1340 עמ'  התשס"ז,   ,5621 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011, ולפי תקנות הטיס )הפעלת 

כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-1981

הטיס,  לחוק  169)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ברשות  התפקידים  בעלי  את  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 
 413 תקנה  לפי  בסמכותי  להלן  המפורטים  האזרחית  התעופה 
לתקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-21981:

מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי;  )1(

מנהל תחום בכיר )מובילים אוויריים( באגף פיקוח אווירי;  )2(

באגף  אוויריים(  )מובילים  אווירית  כשירות  ראשי  מפקח   )3(
פיקוח אווירי;

מפקח כשירות אווירית באגף פיקוח אווירי.  )4(

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4274(

גיורא רום  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.  2

תיקון הסמכה
לפי תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי טיסה(, התשמ"ב-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי 
טיסה(, התשמ"ב-11981, אני מתקן את ההסמכה2 כמפורט להלן:

יבוא   "415 עד   413" במקום   ,1 פרט  לצד  "התקנות",  בטור 
."415 ,414"

י"ז בחשוון התשע"ד )21 באוקטובר 2013(
)חמ 3-4274(

גיורא רום  
המנהל רשות התעופה האזרחית  

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.  1

י"פ התשנ"א, עמ' 3001.  2

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום כ"ז באלול התשע"ג 
על  להטיל  החליט   ,038/2009 בד"מ  בתיק   ,)2013 בספטמבר   2(
עורכת הדין אושרת בניטה, רישיון מס' 26065, עונש של השעיה 
וארבעה  עשרים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז באלול התשע"ג )2 בספטמבר 2013( 
עד יום י"ז באלול התשע"ה )1 בספטמבר 2015(.

ט' בחשוון התשע"ד )13 באוקטובר 2013(
)חמ 3-94(

משה וינברג  
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין   

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

  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע 
בכל סעיף וסעיף.

כן נמסרת הודעה, כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה 
בקרקעות האמורות לטובת המועצה המקומית אבו גוש, מפני 
שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי ציבור שלמענם היא עומדת 
לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה 
ימסור מיד את החזקה בה באם יש לו זכות כל שהיא הנוגדת 

את הרכישה לפי הוראות התכנית.

הרכישה האמורה מתייחסת למקרקעין האלה:

מגרשים 301, 302, 303, 305, 506, 517 לפי תכנית הל/מח/567.

גוש 29540, חלקות 2, 4, 5;

גוש 29545, ח"ח 11.

הוועדה,  במשרדי  מופקדים  והתשריטים  התכנית  העתק 
לעיין בהם  וכל מעוניין רשאי  ציון,  2, מבשרת  שד' החוצבים 

בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2(

רותי שורץ חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הראל  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
בי/2א  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
הוועדה  בזה  מוסרת   ,2189 עמ'  התשל"א,   ,1738 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה בת ים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת להלן 
וכי  ציבור  לצורכי  לחלוטין  לוועדה  דרושה  הקרקע(   - )להלן 

הוועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
לוועדה,  לשלוח  נדרש  כך,  על  פיצוים  לקבל  ורוצה  האמורה 
על  הרצאה  ברשומו,  זו  הודעה  פרסום  מיום  חודשיים  בתוך 
לו בקרקע האמורה, בצירוף  זכותו או על טובת ההנאה אשר 
ישנו,  אם  הרישום,  פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות 
את  לסעיפים  המפרטת  והודעה  המקרקעין,  רישום  בפנקסי 
הפיצוים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.

מיד  לקנות  מתכוונת  הוועדה  כי  הודעה  בזה  נמסרת  כן 
חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצורכי 
ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והוועדה מורה בזה שכל אדם 

המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.

תוספת

בת ים, רח' הרב קוק 17, גוש 7148, ח"ח 143, שטח החלקה 
3,938 מ"ר, השטח להפקעה: 3,938 מ"ר; הייעוד: בנייני ציבור.

כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי, שטח לדרך קיימת.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

המזוהה  חנינא,  בית  שכונת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
 ;261 ח"ח   ,30604 כגוש  המזוהה  מספר,  בלא  דרך  כקטעי 
סך הכל   ,1 ח"ח   ,30607 גוש   ;106  ,92  ,91 ח"ח   ,30605 גוש 
שטח להפקעה כ–4,463 מ"ר, הצבוע בצבע כחול, כמסומן 

בתשריט תכניות 7460 המאושרת.

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

ד' בתשרי התשע"ד )8 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2(

קובי כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
הל/מח/567,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,6368 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מוסרת  התכנית(,   - )להלן   2292 עמ'  התשע"ב, 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הראל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת להלן )להלן - הקרקע( 
ציבור,  לצורכי  לחלוטין  גוש  אבו  המקומית  למועצה  דרושה 
וכי הוועדה תפעל לרכישת הקרקע לפי הוראות התכנית בלא 

תמורה.

בקרקע  כלשהן  הנאה  טובת  או  זכות  לעצמו  התובע  כל 
האמורה ורוצה לקבל פיצוי על כך, נדרש לשלוח לוועדה, בתוך 
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הודעה על זכותו או 
על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה אשר מזכות אותו 
פרטי  את  שיכללו  תביעתו  לחיזוק  ראיות  בצירוף  הדין,  לפי 
הרישום, אם ישנו, בפנקס רישום המקרקעין, והודעה המפרטת 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/61, 
התרצ"ה,   ,517 בע"ר  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
ובהתאם לתכנית מס' חפ/229ד, שהודעה בדבר אישורה 
פורסמה בילקוט הפרסומים 2262, התשל"ז, עמ' 62, מוסרת 
ובהתאם  חיפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  להחלטת 
מוסרת   ,10.7.2013 מיום   ,2013008 מס'  בישיבתה  חיפה, 
)להלן  חיפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה, רח' זבולון, חלקי חלקות 81, 82, 102,   
בגוש   20  ,19  ,18  ,1 חלקות  חלקי   ,10866 בגוש   121  ,120

.10907

כ"ה בתשרי התשע"ד )29 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חפ/1058א, 

ים,  בת  עיריית  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אגף ההנדסה, רח' סטרומה 1, בת ים, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בו בשעות העבודה הרגילות.

ד' בחשוון התשע"ד )8 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

שלמה לחיאני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בת ים  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מפורטת מס' 
235, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
2013, התשל"ד, עמ' 1556, ותכנית מפורטת מס' מק/3047, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
מוסרת  התכניות(,   - )להלן   1407 עמ'  התשס"ח,   ,5763
)להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 

לצורך ציבורי של בניין ציבורי.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

ח"ח   ,6123 גוש  הרצוג,  הרב  רח'  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
;843 ,838 ,835

הייעוד: בניין ציבורי בשטח של 314 מ"ר, לדרכים בשטח   
של 110 מ"ר.

העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה, בניין עיריית בני 
ברק, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2(

אברהם רובינשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,497 חלקה   ,10570 כגוש  המזוהה  בחדרה,  קרקע  חטיבת   
השטח המופקע 0.686 דונם; הייעוד: שצ"פ + שב"צ + דרך.

י"ט באב התשע"ג )25 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

תיקון הודעה לפי סעיפים 5 ו–7
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בעע"ם  העליון  המשפט  בית  של  דינו  לפסק  בהתאם 
9554/10, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה נגד חליפיו 
של המנוח יעקב רויכמן ואח', מודיעה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חדרה כי בהודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת 
בילקוט  שפורסמה   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
הפרסומים 3676, התשמ"ט, עמ' 3512, בדבר תכנית מס' חד/248ד 

)חדרה(, בתוספת, חלקות מס' 33 ו–35 - יימחקו.

כ"ב באלול התשע"ג )28 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2(

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' טב/3455 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
מוסרת   ,5174 עמ'  התשע"ג,   ,6605 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  טייבה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-1964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 

לתכנית  ובהתאם   ,856 עמ'  התשכ"א,   ,825 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  1058ב,  מס' 
הפרסומים 2670, התשמ"א, עמ' 516, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  חיפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בחיפה המהווה דרך דרומית מרחוב המלאכה   
- גוש 10901, חלקי חלקות 30-23, 47-43.

כ"ה בתשרי התשע"ד )29 בספטמבר 2013(
)חמ 3-2(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חד/1498, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6611, 
התשע"ג, עמ' 5403, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(, 
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/6075, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
3667, התשמ"ט, עמ' 3238, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

בגוש   85 מחלקה  כחלק  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
15035, בשטח של כ–1,482 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

ה' בחשוון התשע"ד )9 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

זוהר עובד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גנ/16509, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5824, התשס"ח, עמ' 3642, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הדרך.

התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפרדיסיא, גוש 8030, חלקי חלקות 10, 11.  

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

י"ט באלול התשע"ג )25 באוגוסט 2013(
)חמ 3-2(

אריק ברמי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טייבה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,415-0116764
הפרסומים 6667, התשע"ד, עמ' 448, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רמלה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמלה, ששטחה 171 מ"ר )במדידה גרפית(,   
84; הייעוד:  4354, ח"ח  גוש   ;33 5809, ח"ח  המזוהה כגוש 

דרך.

ד' בחשוון התשע"ד )8 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

2,666גוש 15281, ח"ח 13342

294גוש 15281, ח"ח 42

5,502גוש 15281, ח"ח 15942

6,893גוש 15281, ח"ח 16142

הייעוד: מבני ציבור.

ה' בחשוון התשע"ד )9 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

זוהר עובד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/123, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4500, 
בזה הוועדה המקומית לתכנון  התשנ"ז, עמ' 2465, מוסרת 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  כרמיאל  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
ציבורי  ושביל  ציבור  מבני  של  לצורך  דרושה  הקרקע(   -
התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  )או 

והבנייה(.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בכרמיאל, ששטחה 7,145 מ"ר, המזוהה כגוש   
18947 )לשעבר גוש 18991(, חלקות 17 עד 20 )לשעבר חלק 

מחלקות 45 ו–57(.

ג' בחשוון התשע"ד )7 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 65 )חלקה   27 כחלקה  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
לשעבר( בגוש 15173 )גוש 15003 לשעבר(, בשטח של 2,576 

מ"ר, הייעוד: מבני ציבור.

ה' בחשוון התשע"ד )9 באוקטובר 2013(
)חמ 3-2(

זוהר עובד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  

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

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/12385, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5147, התשס"ג, עמ' 1155, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  טבריה  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הדרך.

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

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

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

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בטבריה, המזוהה כגוש 15761 -  

לשעברחלקה
שטח
)מ"ר(

11,734גוש 15280, ח"ח 210104

5,131גוש 15281, ח"ח 21142
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 

  מחוז  תל-אביב
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי: אביב- תל יפו
תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 5293תא/  'מס מפורטת

 רבוע כחול יהודה מכבי -מגורים ומסחרשם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מופקדת  תל אביב הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 5891תא/   'מס תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת

תכנית הקובעת הוראות לעריכת איחוד  איחוד וחלוקה:
 וחלוקה בתכנית עתידית הנגזרת מתכנית זו

תכנית שמכוחה לא ניתן  נייה והרשאות:היתרי ב
 להוציא היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א819תא/  שינוי
 9559תא/  שינוי
 תא/ ס שינוי
 5תא/ מ/  שינוי
 גתא/  שינוי
 15תא/  שינוי
 858תא/  שינוי
 599תא/  שינוי
 988תא/  שינוי
 198תא/  שינוי
 819תא/  שינוי

 5445תא/  כפיפות
 5591תא/  כפיפות
 9/ 4תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 5595תא/  כפיפות
 5תא/ ע/  כפיפות
 9855תא/  כפיפות
 תא/ ח כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יפו רחוב: יהודה המכבי   .-יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: ועידת קטוביץ   .-יישוב: תל אביב
 יפו רחוב: הילדסהיימר   .-יישוב: תל אביב

 15, 49, 49רחוב יהודה המכבי 
 94רחוב הילדסיימר 

 55וועידת קטוביץ 
 

 גושים וחלקות:
 .999 - 991חלקות במלואן:  9959גוש: 
 .5515: חלקי חלקות 9959גוש: 

 :מטרת התכנית
השלמת רצף הבינוי והשימושים הקיימים ברחוב יהודה 
המכבי, לכל הבלוק העירוני שבין רחוב ועידת קטוביץ 
וסימטת הילדסיימר. נפחי הבניה הינם בהתאם 

ושמירה על  4למדיניות העירונית לבניה מרקמית ברובע 
 חזית מסחרית ברחוב יהודה המכבי.

ה למסחר וחניה תת קרקעית הסדרת הפריקה והטעינ
 למגורים ולמסחר.

 עיקרי הוראות התכנית:
התכנית כוללת בניין מגורים מעל קומת רחוב מסחרית, 

 לפי הפירוט להלן:
. שינוי ייעוד ממגרש למגורים ג' ומגרש למגורים ג' עם 5

 חזית מסחרית א' למגרש למגורים ומסחר.
מ"ר שטחים כוללים למגורים, סה"כ  5,955. תוספת 9

 מ"ר שטחים כוללים למסחר ולמגורים במגרש.  9,815
יח"ד במגרש,  95יח"ד, לסה"כ  59. תוספת עד 5

 תהיינה דירות קטנות.  95%מתוכם 
 1קומות וקומה חמישית חלקית, סה"כ  4. תוספת של 4

 קומות וקומה שישית חלקית מעל פני הקרקע.
 4 -וי בניין מעל פני הקרקע: לרחוב ועידת קטוביץ. קו1

מ' בקו  4-מ' בקומת קרקע ו 5 -מ', לרחוב הילדסיימר
מ'  1-מ' בק"ק ו 5 -בניין עילי, לגבול הדרומי של המגרש

מ' לרחוב יהודה המכבי. תותר הבלטה  5לקו בניין עילי, 
מ' לגזוזטרות מעבר לקווי הבניין לרחוב יהודה  5.95של 

 רחוב וועידת קטוביץ.המכבי ול
. רישום זיקת הנאה למעבר הציבור ולצרכי עבודות 9

ציבוריות המוצאות לפועל ע"י העירייה בין חזיתות 
הבניין וגבולות המגרש לרחובות יהודה המכבי וועידת 

 קטוביץ במפלס הרחוב. 
. הסדרת פריקה וטעינה למסחר וחניה במרתפים 8

  עבור המגורים, חניה מצומצמת למסחר.
 "מרתפים". 5-. בניית מרתפים לפי הוראות תכנית ע9

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

כל הזכאי לכך על פי התכנית, וכן  את עצמו נפגע על ידי
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי

טלפון:  98559יפו -תל אביב 591תל אביב, דרך בגין 
ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 55-8959199

תל  99לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן גוריון מקומית 
 55-1958599יפו  טלפון: -אביב

 

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

ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתמכת
נגדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהת

 .5898 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר
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 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  בת ים

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 355בי/  'מס מפורטת

חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה שם התכנית:
 55תמ"א -ועיבויי בינוי 

לחוק התכנון  558נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 159בי/   'מס מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  נייה והרשאות:היתרי ב
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 / ג599בי/  שינוי
 / ב599בי/  שינוי
 / א9בי/  שינוי
 545בי/  שינוי
 599בי/  שינוי
 / א599בי/  שינוי
 455בי/  שינוי
 588בי/  שינוי

 5/ ב/ 54תמא/  כפיפות
 4/ ב/ 54תמא/  כפיפות
 4/ 55תמא/  כפיפות
 5/ 455בי/  כפיפות
 / א455בי/  כפיפות
 4/ 95תמא/  כפיפות
 488בי/  כפיפות
 9 /4תמא/  כפיפות
 59תמא/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: בת ים   .

כל תחום העיר למעט השטח הכלול בתחום תכנית בי/ 
, ולמעט מבנים דו קומתיים ובני קומה אחת 455

 בשכונות עמידר ושיכון ותיקים.
 גבולות התכנית:

שפת הים, אביב הבנוייה על -בת ים הינה עיר במחוז תל
גובלת במזרח באיילון במערב בים בצפון בתל אביב 

 ומדרום בראשון לציון.
 יפו.-מרחבי תכנון גובלים: ראשון לציון, חולון, תל אביב

 ת התכנית:מטר
ותיקוניה,  59חיזוק מבנים קיימים, עליהם חלה תמא/ 

בפני רעידות אדמה ע"י מתן אפשרות לתוספת קומות 
על תיקוניה. תכנית  59בנוסף להקלות של תמא/ בבניין 

 .59לתמא/  95זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 

 עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לתוספת זכויות בנייה, תוספת קומות 
ותוספת יח"ד שיותרו בגין חיזוק ו/או עיבוי המבנים 

על תיקוניה.  59העומדים בקריטריונים הקבועים בתמא/ 
 .59לתמא/  95נערכה בהתאם להוראות סעיף  תכנית זו

על תיקוניה  59תכנית זו תחול רק על המבנים שתמ"א 
חלה עליהם. לא יתווספו לתכנית שימושים נוספים 
לאלה המאושרים מכח תכניות תקפות, טרם אישורה 

 של תכנית זו.
 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9189הפרסומים ובילקוט  58/51/9555

 .95/51/9555, בתאריך 4998
 

הועדה המחוזית לתכנון  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
 98559יפו -תל אביב 591ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה מקומית לתכנון  :וכן במשרדי. 55-8959199טלפון: 
וכל , 55-1119555בת ים  טלפון:  5ולבניה בת ים, סטרומה 

ות שהמשרדים ין רשאי לעיין בה בימים ובשעיהמעונ
 משרד של האינטרנט באתרהאמורים פתוחים לקהל, ו

 .www.pnim.gov.il הפנים
 

 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  הרצליה

תכנית מתאר מקומית ברמה  אישורהודעה בדבר 
 9959הר/  'מס מפורטת

בכפר הוראות למרתפים באזורי מגורים שם התכנית:
 שמריהו

לחוק התכנון  558נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית מתאר בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 9959 הר/מס:  מקומית ברמה מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  נייה והרשאות:היתרי ב
 היתרים או הרשאות

 חסת לתכניות הבאות:יהמתי
 מספר התכנית היחססוג 
 / א455הר/  שינוי
 5854הר/  שינוי

 95תמא/  כפיפות
 5תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 יישוב: כפר שמריהו   .

 מלוא תחום השיפוט כפר שמריהו
 ת התכנית:מטר

לאפשר שימושים עיקריים במרתפים באזורי מגורים, 
 לקבוע הוראות בינוי לגביהם. 

 עיקרי הוראות התכנית:
. תוספת שימוש עיקרי לשימושי שירות המותרים 5

במרתפים באזורי מגורים, ללא אפשרות לנייד שטחים 
 עיקריים מקומת מרתף.  
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 למרתפים.  מרבי . קביעת גובה מינימלי ו9
. לאפשר הקמת מרתף לפי מלוא הקונטור של קומת 5

קומה הקרקע בבית מגורים, גם כאשר מדובר בבית בן 
 אחת בלבד.

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9194ובילקוט הפרסומים  59/54/9555

 .55/54/9555, בתאריך 4455
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
-תל אביב 591לתכנון ולבניה מחוז תל אביב, דרך בגין 

ועדה  :במשרדיוכן . 55-8959199טלפון:  98559יפו 
הרצליה  99מקומית לתכנון ולבניה הרצליה, סוקולוב 

וכל המעונין רשאי , 58-8185141טלפון:  4955555
ות שהמשרדים האמורים פתוחים לעיין בה בימים ובשע

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 מחוז: תל-אביב, מרחב תכנון מקומי:  רמת גן

תכנית מתאר מקומית ברמה הודעה בדבר הפקדת 
 0/ א/ 0311רג/  'מס מפורטת

 תוספת  שטחי שירות  )הילקרסט(שם התכנית:
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
 ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

תכנית מופקדת  רמת גן הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 5/ א/ 5155רג/   'מס מתאר מקומית ברמה מפורטת

 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
 

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  נייה והרשאות:היתרי ב
 היתרים או הרשאות

 

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 / א5155רג/ מק/  שינוי
 5155רג/  שינוי
 545רג/  שינוי
 51/ ג/ 545רג/ מק/  שינוי
 58/ ג/ 545רג/ מק/  שינוי
 59/ ג/ 545רג/ מק/  שינוי
 5/ 59/ ג/ 545רג/ מק/  שינוי
 5/ ג/ 545רג/  שינוי

 
 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 9יישוב: רמת גן רחוב: דרך בגין מנחם 

 
 
 
 

 גבולות התכנית:
 איילון צפון נתיבי -ממערב
 דרך מנחם בגין -ממזרח

 5155שצ"פ הכלול בתכנית רג/  -מצפון
 5155הכלול בתכנית רג/  Bמגרש  -מדרום

 

 יפו.-מרחבי תכנון גובלים: תל אביב
 

 גושים וחלקות:
 .898חלקות במלואן:  9958גוש: 

 

 :מטרת התכנית
תוספת שטחי שירות וקומת מרתף מתחת לכניסה 
הקובעת עבור חניה, וזאת ללא תוספת של מקומות 

 חניה לעומת התכנית שבתוקף. 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
. תוספת קומת מרתף שישית מתחת לכניסה 5

 הקובעת. 
מ"ר שטח שירות מתחת  9,595. תוספת של עד 9

 רים.מ"ר המאוש 55,955-לכניסה הקובעת, מעבר ל
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי  את עצמו נפגע על ידי
ימים  95לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  555סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
 טלפון: 98559יפו -תל אביב 591ין תל אביב, דרך בג

55-8959199. 
 

קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים א', ג', ה' בין 
 55:55-54:55השעות 

 

ועדה מקומית לתכנון  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
-55רמת גן  טלפון:  99ולבניה רמת גן, המעגל 

9815151 
 

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

ובהתאם לתקנות  את העובדות שעליהן היא מסתמכת
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -וסדרי עבודתו(, תשמ"ט  סמכויות חוקר
 

 גילה אורון
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 אביב -מחוז תל
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רוםד   מחוז  
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
 מס' הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

2 /30 /212 /12 
שכונת  252שינוי בזכויות בנייה במגרש  שם התכנית:

 אילת  – 2שחמון רובע 
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

תכנית מופקדת  אילתהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 12 /212 /30 /2מס':  מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  והרשאות:תרי בנייה יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 754/ מק/ 2 שינוי
 257/ 30/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: אילת  

 אילת. 98רח' דרך הבשמים 
 X 580751קואורדינאטה   
 Y 090951קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:

 חלק /  סוג גוש גוש
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמותן 

 חלקות
 בחלקן 

 597 03 יחלק מוסדר 73528
 

 :מטרת התכנית
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. מטר 5בריכה וחדר מכונות בקו בניין  ת. תותר בני5

 מ'.  5מ', מוצע  2מאושר 
 . תותר בניית חללים כפולים. 2
 513 -מ''ר, מוצע 593. תוספת זכויות בנייה: מאושר 0

מ"ר לקומה מתחת  533מ"ר. מתוכם  003מ''ר, סה"כ 
 . 3.33-ל
 . 3.33-. תוספת קומה מתחת ל7

ות ן רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעוניהכל 
 באתר וכן, הלשהמשרדים האמורים פתוחים לק

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 טלפון: 97533באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-9290481

 5מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב הועדה ה
 .39-9094557אילת  טלפון: 

 

לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן  התנגדות לתכנית
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת
 מס' תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

2 /30 /212 /24 
 2שכ' שחמון, רובע  033במגרש מבנה  שם התכנית:

 אילת  –
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 
ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

תכנית מופקדת  אילתהועדה המקומית לתכנון ולבניה 
 24 /212 /30 /2מס':  מפורטת

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 257/ 30/ 2 שינוי
 754/ מק/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: אילת  

 , אילת9דרך הבשמים, שחמון 
 X 580213קואורדינאטה   
 Y 090193קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:

 סוג גוש
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמותן

 חלקות
 בחלקן

 --- 559 חלקי מוסדר 73528
 

 :מטרת התכנית
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה. 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. שינוי קווי בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר 5

 מ'.  5מ' מוצע  2מכונות בלבד, מאושר 
מ''ר, תוספת  593 -. תוספת זכויות בנייה: מאושר 2

 מ''ר.  093סה''כ  ,מ''ר עיקרי 593
 +- 3.33. בנית קומה מתחת ל 0
+, מוצע 91.33+ : מאושר  3.33. שינוי מפלס 7

 מ'. ללא שינוי ברום גובה מרבי.  5.4+, שינוי של 99.43
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה
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את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

-39טלפון:  97533ע באר שב 7מחוז הדרום, התקוה 
ועדה ה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9290481

אילת   5מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב ה
 .39-9094557טלפון: 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
 את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות

התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה 
 23/ 212/ 30/ 2 מס' מפורטת

 - 2שחמון רובע  'שכ 244מבנה במגרש  שם התכנית:
 אילת

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
תכנית מופקדת  אילתהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 23/ 212/ 30/ 2 :מס'מפורטת 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  הרשאות:תרי בנייה ויה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 754/ מק/ 2 שינוי
 257/ 30/ 2 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , אילת9רח' קינמון, שחמון  ,מרחב תכנון מקומי: אילת

 X 580233קואורדינאטה   
 Y 090923קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:

 סוג גוש
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמותן

 חלקות
 בחלקן

 --- 527 חלק מהגוש מוסדר 73528
 

 :מטרת התכנית
 קביעת זכויות ומגבלות בנייה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. מכונות . שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וח5

 מ'.  2מ' מקו מגרש מאושר  5בלבד , 
מ''ר, תוספת  593מאושר  -. תוספת זכויות בנייה 2

 מ''ר.  013מ''ר עיקרי, סה''כ  543
 .3. מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בנין 0

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ן או בכל פרט תכנוני אחר הרואה יין בקרקע, בבניימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

-39טלפון:  97533באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
ועדה ה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9290481

אילת   5מקומית לתכנון ובניה אילת, חטיבת הנגב ה
 .39-9094557טלפון: 

 

ת לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות לתכני 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר טוביה
מס'  הפקדת תכנית מפורטתהודעה בדבר 

4/ 30/ 115/ 12 
 (91)חלקה מס'  עזריקם -משפחת אסרף שם התכנית: 

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
מופקדת  טוביהבאר הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 59/ 551/ 30/ 9: 'מס תכנית מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 551/ 30/ 9 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 עזריקם  מושב יישוב: 
   58חלקה 

 X 543483קואורדינטה 
 Y 929842קואורדינטה 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:

 סוג גוש
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמות

 חלקות
 בחלקן

 חלק מוסדר 2189
 28 58 מהמגרש

 

 :מטרת התכנית
ויצירת תא שטח חדש למגורים  58חלוקת הנחלה מס' 

 א'
 

 הוראות התכנית: עיקרי
. שינוי ייעוד לחלק מהנחלה הקיימת מאזור מגורים 5

 בישוב חקלאי לאזור מגורים א'.
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 . קביעת זכויות בנייה2
 . קביעת שימושים והגבלות בנייה0
 . שינוי קווי בניין7
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה1

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעיכל מעונ
 באתר וכן, ם פתוחים לקהלשהמשרדים האמורי

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  בעתונים, למשרדי
-39טלפון:  97533באר שבע  7הדרום, התקוה 

ועדה  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9290481
מקומית לתכנון ולבניה באר טוביה,   באר טוביה  

 39-9130737טלפון: 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
נמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט ה

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע
 'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
5 /30 /133 /112 

 54/2מגורים ברחוב הכותל מערבי  שם התכנית:
 שכונה א' באר שבע
לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 
 552/ 534/ 30/ 1 'מפורטת מס

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:

 היתרים או הרשאות
 המתיחסת לתכניות הבאות:

 מספר התכנית סוג היחס
 9/ 534/ 30/ 1 שינוי
 24/ 534/ 30/ 1 שינוי

 511/ 532/ 32/ 1 כפיפות
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 . 19יישוב: באר שבע רחוב: הכותל המערבי 

 שטח התכנית נמצא בשכ' א', 
 שבע.-, באר19/7ברח' הכותל המערבי 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .73חלקי חלקות:  09295גוש: 
 לא מוסדר.

 .09327גושים בחלקיות: 
 X: 179630קואורדינטה 
 Y: 573280קואורדינטה 

 ת התכנית:מטר
 533הגדלת שטח בנייה למגרש מגורים תא שטח מס' 

 , שכ' א', ב"ש.19/7רח' הכותל המערבי 
 התכנית:עיקרי הוראות 

דירות במגרש מגורים א', יתקיימו מס'  7לבית בעל 
 בקומה א' ובקומה ב': 19/7שינוים עבור דירה מס' 

 -ל 51% -. הגדלת היקפי בנייה למטרות עיקריות מ5
22%. 

. הוספת קומה מעל הקרקע )קומה ב'( לדירה מס' 2
 )הקומת דירת דופלקס(.  19/7

 .0% -. קביעת זכויות בנייה למטרות שרות0
 . שינוי בקווי הבנין לפי בנייה קיימת.7
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.1

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9123ובילקוט הפרסומים  24/52/2352

 .03/52/2352, בתאריך 5831
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  7לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 

ועדה  :. וכן במשרדי39-9290481טלפון:  97533
באר  2מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 39-9790934שבע  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

  הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  באר שבע

 'תכנית מפורטת מס אישורהודעה בדבר 
5 /30 /192 /00 

, רחוב אברהם 125מגורים במגרש מס'  שם התכנית:
 שכונת נווה זאב באר שבע 2/3מאפו 

לחוק התכנון  554נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
תכנית בדבר אישור  ,1965 –והבניה, התשכ"ה 

 00/ 582/ 30/ 1: 'מפורטת מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 המתיחסת לתכניות הבאות:
 מספר התכנית סוג היחס

 03/ 582/ 30/ 1 שינוי
 1/ 503/ במ/ 1 שינוי

 

 ומקומם:השטחים הכלולים בתכנית 
 . 4יישוב: באר שבע רחוב: מאפו אברהם 

שטח התכנית נמצא בשכונת נווה זאב, רח' אברהם 
 באר שבע. -מאפו 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 מוסדר:

 .91חלקי חלקות:  09509גוש: 
 .51חלקות במלואן:  09508גוש: 
 .93, 18חלקי חלקות:  09508גוש: 
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 X: 178530קואורדינטה 
 Y: 571750קואורדינטה 

 מגרשים:
 1/ 503/ במ/ 1בהתאם לתכנית  521

 

 ת התכנית:מטר
במגרש  7בבית מס'  4הגדלת שטח בנייה לדירה מס' 

 ברחוב אברהם מאפו  521מגורים / תא שטח מס' 
 שבע.  באר זאב, נווה בשכונת

 

 עיקרי הוראות התכנית:
/ 30/ 1 -ו 1/ 503/ במ/ 1שינוי לתכניות מפורטות מס' 

 המיועד למגורים א',  521בתא שטח מס'  03/ 582
 בשכונת נווה זאב על ידי: 7/4ברחוב מאפו 

מ''ר  1397 -. הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ5
 מ''ר לצורך סגירת מרפסת  1349.1 -ל

 7ית מס' בב 4מ''ר עבור דירה מס'  57.1בגודל של     
 בלבד. 

 . קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. 2
 . קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.0

 

פורסמה בעיתונים בתאריך הודעה על הפקדת התכנית 
, התשעג, עמוד 9931ובילקוט הפרסומים  50/39/2350

 .39/39/2350, בתאריך 1239
 

הועדה המחוזית  משרדיהתכנית האמורה נמצאת ב
באר שבע  7בניה מחוז הדרום, התקוה לתכנון ול

ועדה  :. וכן במשרדי39-9290481טלפון:  97533
באר  2מקומית לתכנון ולבניה באר שבע, בגין מנחם 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 39-9790934שבע  טלפון: 
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

 הפנים משרד של האינטרנט באתרלקהל, ו
www.pnim.gov.il. 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  דימונה

 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 25 /30 /103 /2 

  A233 ,B233מגורים במגרש מס'  שם התכנית:
 דימונה -נווה חורש  'שכ ,שיזף 'רחב

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
תכנית מופקדת  דימונההועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 2/ 103/ 30/ 25: 'מס מפורטת
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה
 היתרים או הרשאות

 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית היחססוג 
 73/ במ/ 21 שינוי

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: דימונה   

, 51שטח התכנית נמצא בשכ' נווה חורש, ברח' שיזף 
 דימונה - 50
 

 X 237393קואורדינאטה   
 Y 117033קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 וחלקות:גושים 

 סוג גוש
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמות

 חלקות
 בחלקן

 057,020 587,581 חלקי מוסדר 08127
 

 :מטרת התכנית
 A243  ,B243שינוים במגרשים )תאי שטח( מס' 

, שכ' נווה חורש, 50,51המיועד למגורים א', רח' שיזף 
 דימונה.

 

 עיקרי הוראות התכנית:
-מ"ר ל 273-.הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית מ5

 541 -מ"ר ל 523-מ A243מ"ר )לתא שטח מס'  090
 מ"ר ולתא שטח מס' 

  B243 מ"ר( 599-מ"ר ל 523 -מ 
 .קביעת זכויות בנייה למטרת שרות.2
 מ'.  8.3 -מ' ל 9.1 -.שינוי גובה מבנה מ0
 .הגדלת תכסית מירבית.7
 .שינוי קווי ביניין.1
 יעת תנאים למתן היתרי בנייה.  .קב9
 .קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.4

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  ין בקרקע, בבניןימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

-39טלפון:  97533באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
ועדה ה העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 9290481

דימונה  5מקומית לתכנון ולבניה דימונה, שד הנשיא ה
 .39-9190592טלפון:  9933

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית התכנון 
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 
 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רהט

 'מס הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 13 /30 /192 /9 
 רהט  – 29שכונה  ,223מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –התשכ"ה והבניה, 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
תכנית מופקדת  רהטהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 9/ 192/ 30/ 13: 'מס מפורטת
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 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 589/ 30/ 4 שינוי
 51/ 220/ 32/ 54 שינוי

 2511/ מק/ 54 כפיפות
 7/ 73/ 58 כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: רהט  

 , רהט 28, שכ' 223מגרש 
 X 544933קואורדינאטה   
 Y 199141קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 מספר
 גוש

 סוג
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמות

 חלקות
 בחלקן

 4,  99 1  מוסדר 533180

 513   מוסדר 733532
 

 :מטרת התכנית
הגדלת זכויות בנייה ושינוי קוי בניין למגורי א' בשכונה 

 ברהט. 223מגרש  28
 

 הוראות התכנית:עיקרי 
 -ל 13 % -א. הגדלת אחוזי בנייה למטרות עיקריות מ

 שטחי שירות.  54.92+ %  41.93 %
 ב. שינוי קוי בניין לפי הבינוי הקיים.

 ב. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. 
 ג. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 ד. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 יח"ד.  7יח"ד סה"כ  2ה. תוספת 

 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה  ין בקרקע, בבניןימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 
 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע

 טלפון: 97533באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 
 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-9290481

 רהט  טלפון: הט,מקומית לתכנון ולבניה רהועדה ה
39-8857947. 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת 
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 

נגדויות לתכנית התכנון והבניה )סדרי נוהל בהת
 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 

 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  רמת נגב
 תכנית מפורטתנספח תנועה להודעה בדבר הפקדת 
 032/ 30/ 23 מס'
 צומת הנגב –יער פארק  שם התכנית:

תכנית מפורטת מס'  בהמשך להודעה על הפקדת
 בתאריך בעיתונים שפורסמה ,039/30/23

 עמוד ,9123 מס' הפרסומים ובילקוט 25/52/2352
בזאת  מופקדהתשע"ג,  03/52/2352 בתאריך 5855

 039/ 30/ 23 'נספח תנועה לתכנית מס
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בנייה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 באות:לתכניות ה תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 535/ 32/ 23 שינוי
 22תמא/  פירוט

 4/ 5/ א/ 04 כפיפות
 0תמא/  כפיפות
 57/ 7תממ/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 73משני צידי כביש  –צומת הנגב 

 (50-יער פארק קיים ) פק
 22להוראות תמא/  1לפי סעיף  7059בתחום יער 

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף

 גושים וחלקות:
 )חלק( 5) לא מוסדר( חלקה  533545גוש 
 )חלק(, 1)חלק(, 7)חלק(,  5חלקות :  08342גוש 
 )חלק( 1)חלק(,  7)חלק(,  2חלקות:  08481גוש 

 

 :מטרת התכנית
יצירת מסגרת תכנונית לקביעת גבולות מתחם יער 

 1סעיף  לפי 7059( בתחום יער 50-פארק קיים )פק
 , שמטרתו : 22להוראות תמ"א 

 א.  קביעת שטח ליער פארק קיים למטרות נופש וחניון.
 ב.  קביעת סוגי נטיעות.

 ג.  ביצוע עבודות פיתוח. 
ד.  שינוי ביעודי הקרקע  וקביעת שימושים , הנחיות 

    בנייה בתחום היער ומגבלות
                     

ות , בימים ובשענספח התנועהין רשאי לעיין ביכל מעונ
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל .www.pnim.gov.il הפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונ

וכן כל הזכאי לכך  נספח התנועה,את עצמו נפגע על ידי 
 23לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  533על פי סעיף 

ם ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין ימי
הועדה המחוזית לתכנון  הפרסומים בעתונים, למשרדי

 97533באר שבע  7ולבניה מחוז הדרום, התקוה 
העתק ההתנגדות יומצא . 39-9290481טלפון: 
ועדה מקומית לתכנון ולבניה רמת נגב,      למשרדי
 39-9197528טלפון: 
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ולא תידון אלא  לא תתקבל נספח התנועההתנגדות ל
אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר 
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 
לתקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי:  שמעונים
 'מס מפורטת הודעה בדבר הפקדת תכנית

 3 /30 /023 /4 
 כסיפה - 03שכונה  35מגרש  שם התכנית:

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי  )להלן: "החוק"(, 5891 –והבניה, התשכ"ה 

ובמשרדי  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום
מופקדת  שמעוניםהועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 4/ 023/ 30/ 3: 'מס מפורטתתכנית 
 

 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:
תכנית שמכוחה ניתן להוציא  תרי בנייה והרשאות:יה

 היתרים או הרשאות
 לתכניות הבאות: תהמתייחס
 מספר התכנית סוג היחס

 5/ 023/ 30/ 4 שינוי
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מרחב תכנון מקומי: שמעונים   

 כסיפה - 41, מגרש 03שכונה 
 X 239221קואורדינאטה   
 Y 140221קואורדינאטה   

 גבולות התכנית:
 כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

 גושים וחלקות:
 מספר
 גוש

 סוג
 גוש

 חלק /
 כל הגוש

 חלקות
 בשלמות

 חלקות
 בחלקן

52  
 )מלחתה(

 לא
 בחלק  57   מוסדר

 

 :מטרת התכנית
יח"ד  0תוספת  בניין, הגדלת אחוזי בנייה, שינוי קוי
 בכסיפה.  03שכונה  41במגרש 

 

 עיקרי הוראות התכנית:
א. הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוי בניין כמסומן בתשריט 

 מצב מוצע. 
מתוכם  87.59% -ב. קביעת שטחי בנייה המירביים ל

 המהווים שטחים עיקריים.  40.93 %
 יח''ד.  1 -''ד ליח 2 -ג. הגדלת מספר יח''ד מ

 ד. קביעת השימושים המותרים והמגבלות. 
 ה. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה. 

 ו. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
 

ות ין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעימעונהכל 
 באתר וכן, שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

כל  . www.pnim.gov.ilהפנים משרד של האינטרנט
ין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה ימעונה

את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

 ימים 23תוך לחוק, רשאי להגיש התנגדות  533סעיף 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה  תונים, למשרדייבע
 טלפון: 97533באר שבע  7מחוז הדרום, התקוה 

 העתק ההתנגדות יומצא למשרדי. 39-9290481
מקומית לתכנון ולבניה שמעונים,  שדרות  הועדה ה

 .39-9988989 טלפון:
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 

בלווי תצהיר המאמת הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ו
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 אבי הלר
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר 

 דרום מחוז ה
 

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 57728-06-13

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

רפואיים  ושירותים  ציוד  אריה  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-446105-2.

מרח'  יוסף,  אלירז  עו"ד  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
תלפיות 24, רמת גן, טל' 050-7575775.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.11.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.11.2013.

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

אלירז יוסף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53102-10-13

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

ובעניין פירוק חברת בסט רהיט בע"מ, ח"פ 51-151491-1,

והמבקשים: מנחם מנדל נויימן, עדנה אלבז, רני לוי, בדרי 
מרח'  כספי,  ליאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  קפלון,  ז'נאידה  דברשוילי, 

הארבעה 19, תל אביב.
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה נברו, אצל 
עו"ד יעקב )ג'ק( חזקיה, רח' התקומה 24, כניסה ב, תל–אביב-

יפו 6816324, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלמה נברו, מפרק

אפאונטק בע"מ 
)ח"פ 51-447395-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,14.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
אבי היטלמן, ת"ז 016375271, מרח' משה דיין 15ב, קרית טבעון, 

למפרק החברה.

אבי היטלמן, מפרק

קאלש מרדכי ניהול ואחזקה )99( בע"מ 
)ח"פ 51-279683-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
שכל  לאחר   ,20.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
בת שבע קלש, ת"ז 58269051, מרח' ויצמן 54, כפר סבא, למפרקת 

החברה.

בת שבע קלש, מפרקת

עמי כ. השקעות דיור ונהול נכסים בע"מ 
)ח"פ 51-431232-1(

)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 
שכל  לאחר   ,13.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
עמי כהן, ת"ז 036413318, מרח' ברוך בן אסרף 19, ראשון לציון, 

למפרק החברה.

עמי כהן, מפרק

בקשה  הוגשה   24.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.11.2013, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.11.2013.

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

ליאור כספי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 45345-10-13

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה לניהול הכדורגל בבאר יעקב, ע"ר  
,58-053624-1

והמבקשים: משה זוארס, ראובן שער, יצחק מכלוף, ע"י ב"כ 
עו"ד ליאור כספי, מרח' הארבעה 19, תל אביב.

בקשה  הוגשה   21.10.2013 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.11.2013, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.11.2013.

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

ליאור כספי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אף טי איי סי בע"מ
)ח"פ 51-375035-6(

)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 



1055 ילקוט הפרסומים 6686, א' בכסלו התשע"ד, 4.11.2013 

ג'י.וי.טי. - גן וקטור טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-314006-1(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האחיות 21, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פרופ' אריאלה אופנהיים, מפרקת  

אס.די.אר.די. בע"מ
)ח"פ 51-417020-8(

)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 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, משק 
מס' 87, עין איילה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים זוסמן, מפרק  

מ. הרפז מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-222459-3(

)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 
המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' השומר 66, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתניה הרפז, מפרק  

2077 יעוץ, ניהול וגישור בע"מ
)ח"פ 51-226656-0(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' אבא חושי 186, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה כפיר-מרקל, מפרקת  

התאגיד הישראלי לידע בחקלאות בע"מ
)ח"פ 51-448278-5(

)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 22.12.2013, בשעה 9.00, במשרד עורכי הדין 
קרית   ,3 קומה  שילה,  בית   ,47 עכו  דרך  רח'  ושות',  פייג  ליאון 
מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חזות, עו"ד, מפרק  

משכנות תחכמוני בע"מ
)ח"פ 51-399228-9(

)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 22.12.2013, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' 
ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה בראון, עו"ד, מפרקת  

הרט סחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-148079-0(

)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 25.12.2013, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמריהו,  כפר   ,60 הזורע 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה הראל, מפרקת  

די.גי.איי. אוטומציה ויישומים תעשייתיים בע"מ
)ח"פ 51-455021-9(

)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 28.12.2013, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' 
החצב 54, כפר ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון שגיא, מפרק  
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קול בריז בע"מ
)ח"פ 51-427486-9(

)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 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,20/4 גרינברג  א.צ. 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פטריס וולף, מפרק  

סיל - אימייל בע"מ
)ח"פ 51-423312-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
שאול המלך 1, נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון לוי, מפרק  

פיינגולד חיים יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-428067-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 31.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
לכיש 98, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים פינגולד, מפרק  

וי פור יו מורן ודן בע"מ
)ח"פ 51-436773-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כלניות 11, גבעת אבני, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן נוה, מפרק  

אינטרכב חדרה )2002( בע"מ
)ח"פ 51-332064-8(

)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 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, כפר 
חוגלה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור אוז, מפרק  

נטו סוכנות לביטוח )2003( בע"מ
)ח"פ 51-337251-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
מויאל אהרון 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל דיטלצויג, מפרק  

ברק סוככים ובניו בע"מ
)ח"פ 51-176412-8(

)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 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
שטיין ליאון 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון ברק, מפרק  

א. ברק הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-291191-8(

)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 29.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
שטיין ליאון 4, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון ברק, מפרק  
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מיילסטון קרנות גידור בע"מ
)ח"פ 51-474587-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 24.12.2013, בשעה 10.00, אצל עודד קרייזל 
לשם הגשת  גן,  רמת   ,5 ז'בוטינסקי  רח'  דין,  לעריכת  - משרד 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שאול זילברשטיין, מפרק

בית משה ויוסף - השקעות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-128471-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מנחם 
בגין 4, קרית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב טואשי, מפרק

אפגייט אי.טי 2003 בע"מ
)ח"פ 51-336880-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.1.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 76, 
חיפה 33211, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי גולדברג, מפרק

יחיאל פינגולד - ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-433171-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.2.2014, בשעה 10.00, ברח' כפר סבא 17, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שי כרמל, עו"ד, מפרק

טעם הדרך בע"מ
)ח"פ 51-411355-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
 ,3 קומה  בית שילה,   ,47 דרך עכו  רח'  ושות',  פייג  ליאון  הדין 
קרית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר חזות, עו"ד, מפרק

פירלון אחזקות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-244468-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,22.12.2013 ביום  תתכנס 
בגין 74, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מריו גילמן, רו"ח, מפרק

יעוץ עד ארגון ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-316750-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
השופטים 11, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי שילון פלח, עו"ד, מפרק

קיי וי סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-416521-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,23.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרק,  4, תל אביב, לשם הגשת  רח' ברקוביץ' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק לב, מפרק
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ים של דגים בע"מ
)ח"פ 51-469130-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.12.2013 ביום  תתכנס 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  11, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר זנו, מפרק

קרפל הכנסות בע"מ
)ח"פ 51-404214-2(

אננס הפקות בע"מ
)ח"פ 51-429397-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,15.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברות  של 
ת"ז  קרפל,  גיא  ולמנות את  לפרק את החברות מרצון  החלטה 

031455983, מרח' הסחלב 11, רעננה, למפרק החברות.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא קרפל, מפרק

קרפל הכנסות בע"מ
)ח"פ 51-404214-2(

אננס הפקות בע"מ
)ח"פ 51-429397-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הסחלב 11, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

גיא קרפל, מפרק

קומספיד בע"מ
)ח"פ 51-294642-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2013, התקבלה 
)אהרון(  עדינה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
אביב,  תל  13/א,  סגל  שמוליק  מרח'   ,58891870 ת"ז  ליפשיץ, 

למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עדינה )אהרון( ליפשיץ, מפרקת

קומספיד בע"מ
)ח"פ 51-294642-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 31.12.2013, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' 
שמוליק סגל 13/א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדינה )אהרון( ליפשיץ, מפרקת

ים של דגים בע"מ
)ח"פ 51-469130-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר זנו, ת"ז 068303817, 

מרח' כנרת 11, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאיר זנו, מפרק
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תתכנס ביום 25.12.2013, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' האופל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  43, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה שולמית, מפרק

חוות הסטייל בע"מ
)ח"פ 51-371777-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.10.2013, התקבלה 
אירינה שכטמן,  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

ת"ז 313789042, מרח' אהבה 11, תל מונד, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אירינה שכטמן, מפרקת

חוות הסטייל בע"מ
)ח"פ 51-371777-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2013, בשעה 14.00, אצל המפרקת, רח' אהבה 
11, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירינה שכטמן, מפרקת

אליזבט ליין בע"מ
)ח"פ 51-279880-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.10.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סופר, ת"ז 

072151038, מרח' אלנבי 76, 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.

שאול סופר, מפרק

חתונה לבנה אחזקות 2005 בע"מ
)ח"פ 51-364543-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2013, התקבלה 
ולמנות את מנשה שולמית,  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

ת"ז 055304182, מרח' אופל 43, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנשה שולמית, מפרק

חתונה לבנה אחזקות 2005 בע"מ
)ח"פ 51-364543-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' האופל 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  43, אשדוד, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה שולמית, מפרק

חתונה לבנה עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-321677-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.10.2013, התקבלה 
ולמנות את מנשה שולמית,  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

ת"ז 055304182, מרח' אופל 43, אשדוד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנשה שולמית, מפרק

חתונה לבנה עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-321677-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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קציר, אצל עו"ד יורם אסלמן, רח' אחד העם 9, תל אביב, טל' 
03-5168080, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,19.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

דוד קציר, מפרק

סאדנטסיטי בע"מ
)ח"פ 51-482154-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.10.2013, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סימה 
העברית,  האוניברסיטה   ,16/4 אידלסון  ממעונות  קוצ'רסקי, 

ירושלים, 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.

 ,3.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סימה קוצ'רסקי, מפרקת

זילברטו בע"מ
)ח"פ 51-418139-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.10.2013, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירן זילברמן, מרח' לינקולן 20, תל אביב, 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.

 ,17.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

לירן זילברמן, עו"ד, מפרק

אליזבט ליין בע"מ
)ח"פ 51-279880-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 25.12.2013, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' אלנבי 
26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול סופר, מפרק

מ.א.ש. - המרכז לאינסטלציה ושירותים טכניים בע"מ
)ח"פ 51-282266-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.6.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  שלגי,  אורי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
5377, חיפה 31052, למפרק  006300479, מרח' הרצל 63/א, ת"ד 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי שלגי, רו"ח, מפרק

מ.א.ש. - המרכז לאינסטלציה ושירותים טכניים בע"מ
)ח"פ 51-282266-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.12.2013, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' הרצל 
63/א, ת"ד 5377, חיפה 31052, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי שלגי, רו"ח, מפרק

הג'ימה אינטרנשיונל 2004 בע"מ
)ח"פ 51-356955-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.9.2013, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יוסף חגאזי, מטמרה 30811, טל' 04-9944440, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.3.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף חגאזי, עו"ד, מפרק

לוח מחפשים בע"מ
)ח"פ 51-454295-0(

)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 10.12.2013, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' 
הארבעה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי יצחק, מפרק  

סולטק מערכות אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-358244-5(

)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 15.12.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,132 בגין  מנחם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון וינשטוק, עו"ד, מפרק  

בן דב תשואות אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 51-418713-7(

)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 18.12.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
3, תל אביב, לשם הגשת  דניאל פריש  רח'  ושות',  יוסי אברהם 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דוד כהן, עו"ד, מפרק  

דאג ג'ואיש דיירקטוריז ישראל בע"מ
)ח"פ 51-419872-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.10.2013, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אורי רן, מרח' החושלים 6, בניין לייף פלאזה, כניסה C, קומה 4, 

הרצליה פיתוח, טל' 09-9603799, 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.

 ,24.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

אורי רן, עו"ד, מפרק

טופ קור קירור ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-382200-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
החלטה  התקבלה   ,23.10.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, 
מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 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.

 ,25.2.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

צביקה גרוס, מפרק

ת.ג. תעשיות טקסטיל בע"מ
)ח"פ 51-460658-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.10.2013, התקבלה 
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סים 2000 תקשורת )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279021-3(

)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 
המפרק,  אצל   ,16.30 בשעה   ,22.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' אבן גבירול 27, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל לוסקי, עו"ד, מפרק  

גלוב פארמה בע"מ
)ח"פ 51-431509-2(

)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 
אצל המפרק, רח'   ,9.30 24.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,52391 גן  רמת   ,2 הנעורים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון ביני, עו"ד, מפרק  

פארהיט - אילוז יהודה בע"מ
)ח"פ 51-211360-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.10.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר אילוז, ת"ז 035975911, 

מרח' נחל לכיש 34/17, אשדוד, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   14 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יאיר אילוז, מפרק

פארהיט - אילוז יהודה בע"מ
)ח"פ 51-211360-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 24.12.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
העצמאות 50, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר אילוז, מפרק  

רפואת הלוטוס בע"מ
)ח"פ 51-387213-5(

)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 19.12.2013, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין 
3, תל אביב, לשם הגשת  דניאל פריש  רח'  ושות',  יוסי אברהם 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

דוד כהן, עו"ד, מפרק  

ע.ע. סמילנסקי בע"מ
)ח"פ 51-419246-7(

)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 18.12.2013, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' 
הלל יפה 11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק  

אלי שרותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-248506-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.12.2013, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' 
הלל יפה 11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק  

ח.י. קו האופק - נסיעות ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-283908-5(

)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 22.12.2013, בשעה 10.00, במשרד המפרקת, 
רח' הדובדבן 1, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל זקס מנשרי, עו"ד, מפרקת  




