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הודעה על הפסקת כהונה של שר
לפי	חוק	הממשלה,	התשס"א-2001

הממשלה,	 לחוק	 10)ב()5(	 לסעיף	 בהתאם	 בזה,	 מודיעים	
התשס"א-12001	)להלן	-	החוק(,	כי	לפי	סעיף	22)א(	לחוק–יסוד:	
הממשלה2,	פסקה	כהונתו	של	השר	יוסי	פלד3	ביום	י"א	בתשרי	

התשע"ג	)27	בספטמבר	2012(.

כ"ט	בתשרי	התשע"ג	)15	באוקטובר	2012(
)חמ	3-3281(

				צבי האוזר 	 	 	
מזכיר	הממשלה	   ___________

1		ס"ח	התשס"א,	עמ'	168.

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	158.

3		י"פ	התשס"ט,	עמ'	3682.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות 
שבתוספת לחוק

לפי	חוק	שירות	המדינה	)מינויים(,	התשי"ט-1959

מודיעים	בזה,	כי	בתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	23	לחוק	שירות	
את	 הממשלה	 הוסיפה	 התשי"ט-11959,	 )מינויים(,	 המדינה	
האמור2,	 לחוק	 שבתוספת	 המשרות	 לרשימת	 שלהלן	 המשרה	
ולפיכך	תחת	הכותרת	"משרד	המשפטים",	אחרי	פרט	37	"רשם	
התאגידים"	שבתוספת	האמורה	יבוא	"37א.	הממונה	על	בקרת	

התביעה	והייצוג	בערכאות."

כ"ו	באלול	התשע"ב	)13	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1173(

				צבי האוזר 	 	 	
מזכיר	הממשלה	   ___________

1		ס"ח	התשי"ט,	עמ'	86.

	2		י"פ	התשס"ח,	עמ'	3520;	עמ'	3978	)4532(;	התשס"ט,	עמ'	2965;	

			התש"ע,	עמ'	128	ועמ'	3230;	התשע"א,	עמ'	1270,	עמ'	2402,	
				עמ'	4832,	עמ'	5165,	עמ'	5852,	עמ'	6314,	עמ'	6466,	התשע"ב,	

			עמ'	1970	ועמ'	3952.

מינוי חברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח
לפי	חוק	העונשין,	התשל"ז-1977

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	368ד)ו(	לחוק	העונשין,	התשל"ז-
11977	)להלן	-	החוק(,	אני	ממנה	את	רונית	פוזננסקי-כץ,	נציגת	
פרקליט	מחוז	מרכז,	לחברה	בוועדה	לעניין	פטור	מחובת	דיווח	

במחוז	מרכז,	והיא	תהיה	היושבת	ראש	בהתאם	לחוק.

י"א	בתשרי	התשע"ג	)27	בספטמבר	2012(
)חמ	3-3720(

        יעקב נאמן
___________            שר	המשפטים	

1		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226.

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים
לפי	חוק	החברות	הממשלתיות,	התשל"ה-1975

לחוק	 ו–60א	 18ב)א()2(	 סעיפים	 לפי	 סמכותנו	 בתוקף	
אנו	 החוק(,	 	- )להלן	 התשל"ה-11975	 הממשלתיות,	 החברות	

לפי	 הציבור	 אנשי	 ברשימת	 מטה	 הרשומים	 את	 בזה	 כוללים	
לבדיקת	 בוועדה	 חברים	 של	 לחוק	 ו–60א)ב()3(	 18ב	 סעיפים	
הממלא	 בגוף	 חבר	 או	 רשות	 חבר	 מועצה,	 חבר	 של	 מינויים	
תפקיד	דומה	אף	אם	כינויו	שונה,	יושב	ראש	של	אותם	גופים	
אחרים	 ובגופים	 בתאגידים	 העניין,	 לפי	 בהם,	 כללי	 מנהל	 או	

שהוקמו	בחוק:

אליעזר	וולף

אורלי	גרטי-סרוסי

שלמה	מרקל.

תוקף	המינוי	לארבע	שנים.

כ"ג	בתשרי	התשע"ג	)9	באוקטובר	2012(
)חמ	3-765(

							יובל שטייניץ 	יעקב נאמן 	 	
															שר	המשפטים              שר	האוצר	

מינוי אנשי ציבור בוועדה לבדיקת מינויים
לפי	חוק	החברות	הממשלתיות,	התשל"ה-1975

החברות	 לחוק	 18ב)א()2(	 סעיף	 לפי	 סמכותנו	 בתוקף	
הממשלתיות,	התשל"ה-11975	)להלן	-	החוק(,	אנו	כוללים	בזה	
את	הרשומים	מטה	ברשימת	אנשי	הציבור	של	חברים	בוועדה	

לבדיקת	מינויים	כהגדרתה	בחוק:

אליעזר	וולף

אורלי	גרטי-סרוסי

שלמה	מרקל.

תוקף	המינוי	לארבע	שנים.

כ"ג	בתשרי	התשע"ג	)9	באוקטובר	2012(
)חמ	3-765(

							יובל שטייניץ 	יעקב נאמן 	 	
															שר	המשפטים              שר	האוצר	

___________
1		ס"ח	התשל"ה,	עמ'	132;	התשס"ד,	עמ'	441.

הארכת תוקף מינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות
לפי	פקודת	המשקלות	והמידות,	1947

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	6)1(	לפקודת	המשקלות	והמידות,	
11947,	אני	מאריך	את	מינויו	של	יצחק	קמחי2,	ת"ז	055468623,	
בתשרי	 ה'	 שמיום	 לתקופה	 ומידות	 משקלות	 על	 למפקח	
	31( י"ח	בטבת	התשע"ג	 יום	 )21	בספטמבר	2012(	עד	 התשע"ג	

בדצמבר	2012(.

ה'	בתשרי	התשע"ג	)21	בספטמבר	2012(
)חמ	3-697(

שלום שמחון 	 	 	
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	  ___________

1		ע"ר	1947,	תוס'	1,	עמ'	2.

	2		י"פ	התש"ע,	עמ'	3858;	התשע"א,	עמ'	932,	עמ'	2341,	עמ'	3886	

		ועמ'	5964;	התשע"ב,	עמ'	386.

הודעה על מינוי ממונים
לפי	חוק	להגברת	האכיפה	של	דיני	העבודה,	התשע"ב-2011

"הממונה"	 ההגדרה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
שבסעיף	2	לחוק	הגברת	האכיפה	של	דיני	העבודה,	התשע"ב-

___________
1		ס"ח	התשל"ה,	עמ'	132;	התשס"ד,	עמ'	441.



751 ילקוט הפרסומים 6492, י"ט בחשוון התשע"ג, 4.11.2012

הבכירים	 העבודה	 מפקחי	 את	 מיניתי	 החוק(,	 	- )להלן	 	12011
המפורטים	להלן,	לממונים	לעניין	פרק	ב'	לחוק:

פיליפ	חדאד,	ת"ז	034984971

אילן	חייק,	ת"ז	059820647

שרית	בן	חיים,	ת"ז	038348884

אביבית	פרידנברג,	ת"ז	037487618

יוסי	שבת,	ת"ז	0254121067

ריקי	יחזקאל,	ת"ז	033047622.

י"א	בתשרי	התשע"ג	)27	בספטמבר	2012(
)חמ	3-4478(

שלום שמחון 	 	 	
___________              שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	

1		ס"ח	התשע"ב,	עמ'	62.

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי	חוק	התקנים,	התשי"ג-1953

אני	מכריז,	בהתאם	לסעיף	8)ה(	לחוק	התקנים,	התשי"ג-
התקן	 את	 באישורי,	 שינה,	 הישראלי	 התקנים	 מכון	 כי	 	,11953

הרשמי	שלהלן:

ת"י	1212	חלק	1	-	מכללי	דלתות	אש	ומכללי	דלתות	עשן:	
גיליון	תיקון	מס'	1	מדצמבר	 דלתות	אש	סובבות,	ממאי	2003,	
2004,	גיליון	תיקון	מס'	2	ממרס	2006,	וגיליון	תיקון	מס'	3	מאוגוסט	

2008,	על	ידי	פרסום	גיליון	תיקון	מס'	4	מספטמבר	2012.

גיליון	התיקון,	יופקד	במקומות	המפורטים	בהודעה	בדבר	
תקנים	רשמיים,	שפורסמה	בילקוט	הפרסומים	5998,	התשס"ט,	

עמ'	5765.

תחילתה	של	אכרזה	זו	60	ימים	מיום	פרסומה.

ג'	בתשרי	התשע"ג	)19	בספטמבר	2012(
)חמ	3-59-ת1(

שלום שמחון 	 	 	
שר	התעשייה	המסחר	והתעסוקה	   ___________

1		ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשנ"ח,	עמ'	52.

מינוי חבר בהנהלת הקרן למניעת זיהום הים
לפי	תקנות	שפיכתם	של	שמנים	לתוך	מי	הים	)הקמת	קרן	למניעת	

זיהום	הים(,	התש"ם-1979

של	 שפיכתם	 לתקנות	 2)א()4(	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
שמנים	לתוך	הים	)הקמת	הקרן	למניעת	זיהום	הים(,	התש"ם-
11979,	אני	ממנה	את	צביקה	שפירא,	ת"ז	022887400,	נציג	מנהל	
אגף	הספנות	והנמלים	במשרד	התחבורה	התשתיות	הלאומיות	
לחבר	 והנמלים(	 הספנות	 רשות	 	- )כיום	 בדרכים	 והבטיחות	

בהנהלת	הקרן	למניעת	זיהום	מי	הים,	במקום	זאב	לשם2.

כ"ה	באלול	התשע"ב	)12	בספטמבר	2012(
)חמ	3-273-ה1(

						גלעד ארדן 	 	 	
השר	להגנת	הסביבה	            ___________

1		ק"ת	התש"ם,	עמ'	96;	התש"ן,	עמ'	306.

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	5523.

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

זני	 בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	10	לחוק	זכות	מטפחים	של	
מטפחים	 זכויות	 מועצת	 ממנה	 אני	 התשל"ג-11973,	 צמחים,	

בהרכב	שלהלן:

נציגי הממשלה:

עומר	זידאן,	ת"ז	021508510

ורדית	זיימן,	ת"ז	052406220

משה	פליישמן,	ת"ז	054061411

אליעזר	שפיגל,	ת"ז	050895952

מבין אנשי מדע, מחקר, מגדלי זרעים ומטפחי זנים:

עדי	אבני,	ת"ז	054997770

יונתן	אלקינד,	ת"ז	052132552

מישל	זכאי-סבטני,	ת"ז	017601394

דוד	לוי,	ת"ז	004653333

עדו	מרגלית,	ת"ז	079330503

איתן	פרסמן,	ת"ז	003859915

אלחנדרו	שכטמן,	ת"ז	015460835

עומר	זידאן	יהיה	יושב	ראש	המועצה.

מינוי	קודם	למועצה	-	בטל.

כ"ח	באב	התשע"ב	)16	באוגוסט	2012(
)חמ	3-512(

		אורית נוקד 	 	 	
___________       שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר	

1		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	272;	ק"ת	התש"ס,	עמ'	578.

הסמכת רשות מוסמכת
לפי	צו	יבוא	חופשי,	התשע"ב-2012

יבוא	חופשי,	התשע"ב- 1	לצו	 בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	
12012,	אני	מסמיכה	את	שלמה	ישראל,	ת"ז	50047232,	לרשות	
מוסמכת	למתן	רישיון	יבוא	לעניין	יבוא	טובין	המפורטים	בפרטי	
המכס	שלהלן	בתוספת	הראשונה	לצו	תעריף	המכס	והפטורים	

ומס	קנייה	על	טובין,	התשע"ב-22012:

	84.29	-	המיועדים	לעבודות	חקלאיות; )1(

;87.01	 )2(

	87.05.9000	-	רכבי	ריסוס	לחקלאות; )3(

	601	ו–619. )4(

כ"ה	בתשרי	התשע"ג	)11	באוקטובר	2012(
)חמ	3-144-ה1(

		אורית נוקד 	 	 	
___________       שרת	החקלאות	ופיתוח	הכפר	

1		ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	1050.

2		ק"ת-שיעורי	מק"ח,	התשע"ב,	עמ'	77.
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הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-1970

לתקנות	 26ב	 תקנה	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	 כי	 מודיע	 אני	
שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-11970,	ולאחר	
שניתנה	למועצה	הדתית	חצור	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה	
לתקנה	 )ב()3(	 משנה	 בתקנת	 האמורות	 הנסיבות	 ומשנתקיימו	
לחשב	 	,058707456 ת"ז	 סלמן,	 רוחמה	 את	 מיניתי	 האמורה,	

מלווה	במועצה	הדתית	חצור	במקומו	של	מנחם	כהן2.

בספטמבר	 	13( התשע"ב	 באלול	 כ"ו	 מיום	 המינוי	 תוקף	
2012(	עד	יום	י"ח	בטבת	התשע"ג	)31	בדצמבר	2012(.

כ"ו	באלול	התשע"ב	)13	בספטמבר	2012(
)חמ	3-140-ה3(

					יעקב מרגי 	 	 	
השר	לשירותי	דת	            ___________

1		ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721,	התשס"ח,	עמ'	1241.

2		י"פ	התשע"ב,	עמ'	2631.

מינוי פקיד גבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 לפקודת	המסים	 	)1(2 סעיף	 לפי	 בתוקף	הסמכות	
שנאצלה	לי2,	אני	ממנה	את	מנהלת	מחלקת	הגבייה	בעיריית	
ת"ז	 גודסביץ',	 אינסה	 העירייה(,	 	- )להלן	 ביאליק	 קרית	
304495021,	לפקידת	גבייה,	לצורך	גבייתם	לפי	סעיף	70	לחוק	
העונשין,	התשל"ז-31977,	של	קנסות	שפסק	בית	משפט	לעניינים	

מקומיים	לטובת	העירייה.

כ"ה	בתשרי	התשע"ג	)11	באוקטובר	2012(
)חמ	3-18-ה2(

				עמרם קלעג'י 	 	 	
___________         המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים	

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2			י"פ	התשס"ט,	עמ'	3686	ועמ'	3994.

3		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226.

מינוי פקידי גבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 לפקודת	המסים	 	)1(2 סעיף	 לפי	 בתוקף	הסמכות	
נחום,	ת"ז	027753375,	מנהל	 לי2,	אני	ממנה	את	רמי	 שנאצלה	
מחלקות	החנייה	בעיריית	רמת	גן	)להלן	-	העירייה(,	ואת	הדר	
נגרי,	ת"ז	025324823,	עובדת	מחלקת	החנייה	בעירייה,	לפקידי	
גבייה,	לצורך	גבייתם	לפי	סעיף	70	לחוק	העונשין,	התשל"ז-
עזר	 חוק	 לפי	 עבירות	 בשל	 שהוטלו	 חנייה	 קנסות	 של	 	,31977
וחנייתו(,	התש"ם-41980,	שהן	עבירות	 רכב	 )העמדת	 גן	 לרמת	
לחוק	סדר	הדין	הפלילי	 	228 ברירת	משפט	כאמור	בסעיף	 של	

]נוסח	משולב[,	התשמ"ב-51982.

כ"ה	בתשרי	התשע"ג	)11	באוקטובר	2012(
)חמ	3-18-ה2(

				עמרם קלעג'י 	 	 	
___________         המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים	

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2			י"פ	התשס"ט,	עמ'	3686	ועמ'	3994.

3		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226.

4		ק"ת-חש"ם,	התש"ם,	עמ'	1608.

5		ס"ח	התשמ"ב,	עמ'	43.

מינוי ממונה על הגבייה
לפי	פקודת	המסים	)גבייה(

)גבייה(1,	 המסים	 לפקודת	 	)1(2 סעיף	 לפי	 הסמכות	 בתוקף	
)להלן	 ביאליק	 קרית	 עיריית	 גזבר	 את	 ממנה	 אני	 לי2,	 שנאצלה	
-	העירייה(,	לירן	סולומון,	ת"ז	028896686,	לממונה	על	הגבייה,	
לצורך	גביית	ארנונה	כללית	המוטלת	מכוח	חוק	ההסדרים	במשק	
המדינה	)תיקוני	חקיקה	להשגת	יעדי	התקציב(,	התשנ"ג-31992,	
ולצורך	 דין,	 פי	 על	 לעירייה	 המגיעים	 חובה	 תשלומי	 וגביית	
גבייתם	לפי	סעיף	70	לחוק	העונשין,	התשל"ז-41977,	של	קנסות	

שפסק	בית	משפט	לעניינים	מקומיים	לטובת	העירייה.

כ"ה	בתשרי	התשע"ג	)11	באוקטובר	2012(
)חמ	3-18-ה2(

				עמרם קלעג'י 	 	 	
___________         המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים	

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	1374;	ס"ח	התשל"ג,	עמ'	46.

2			י"פ	התשס"ט,	עמ'	3686	ועמ'	3994.

3		ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	10.

4		ס"ח	התשל"ז,	עמ'	226.

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי	חוק	המפלגות,	התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992	 המפלגות,	 לחוק	 4)ב(	 לסעיף	 בהתאם	
ודיווח(,	 )רישום	 המפלגות	 לתקנות	 	3 ותקנה	 החוק(,	 )להלן-	
י"ב	 ביום	 כי	 מודיע	 אני	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשנ"ג-21993	
בחשוון	התשע"ג	)28	באוקטובר	2012(,	הוגשה	לי	בקשה	לרישום	

בפנקס	המפלגות	של	המפלגה	שפרטיה	להלן:

שמה המלא של המפלגה:	כולנו	חברים	-	נ	נח

מטרות המפלגה הן:

	אמונה; )1(

	ביטחון; )2(

	שמחה; )3(

	שלום	ואחדות	בין	אזרחי	מדינת	ישראל	בדרך	ישראל	סבא. )4(

מענה של המפלגה: רח'	רמב"ם	7,	ת"ד	1066,	ראש	העין	43500,	
טל'	03-5259231.

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:
	ליאור	צפריר	שי,	רח'	שטיבל	3,	תל	אביב; )1(

	מאור	מלין,	כפר	ורדים; )2(
	ישראל	ביטון,	רח'		נג'ארה	28,	ירושלים; )3(
	משה	ינאי,	רח'	האורנים	38,	פרדס	חנה; )4(

	ערן	אופיר,	רח'	גני	הדר	38,	צפת; )5(
	שרון	קנאפו,	רח'	רמב"ם	7,	ראש	העין; )6(
	רונן	אמיר,	רח'	אביזוהר	8,	ירושלים; )7(

	שגיא	נגר,	רח'	שאול	עבוד	33,	ירושלים; )8(
	אליהו	שלום,	רח'		טרומפלדור	13/13,	נתניה; )9(

	איתיאל	זוארץ,	מעלה	אפרים. )10(

ניתן	לעיין	בבקשה	ובמסמכים	שצורפו	לה	במשרדי	רשות	
האגרה	 תשלום	 לאחר	 מראש,	 שיתואם	 במועד	 התאגידים	

שנקבעה	לכך	בתקנות	המפלגות	)אגרות(,	התשנ"ג-31993.
___________

1		ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	190.

2		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	722.

3		ק"ת	התשנ"ג,	עמ'	730.
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ישראל	 אזרח	 כל	 רשאי	 לחוק,	 ו–)ב(	 6)א(	 לסעיף	 בהתאם	
באופן	 המבוקש	 לרישום	 להתנגד	 הארץ	 תושב	 שהוא	 בגיר	

ובמועד	שנקבעו	שם	ובתקנה	5)א(	לתקנות.

י"ב	בחשוון	התשע"ג	)28	באוקטובר	2012(
)חמ	3-2424(

									אלון בכר 	 	 	
ראש	רשות	התאגידים    

               רשם	המפלגות

הודעה על התליית רישיון
לפי	פקודת	הרופאים	]נוסח	חדש[,	התשל"ז-1976

לפקודת	 	41 סעיף	 לפי	 הבריאות	 שר	 של	 הסמכות	 בתוקף	
אני	 לי2,	 שנאצלה	 התשל"ז-11976,	 חדש[,	 ]נוסח	 הרופאים	
מורה	על	התליית	רישיון	מס'	28913,	שניתן	לגילברט	חדד,	ת"ז	

012630059,	למשך	שנה.

תוקפה	של	ההתליה	מיום	י"ד	באלול	התשע"ב	)1	בספטמבר	
2012(	עד	יום	כ"ה	באלול	התשע"ג	)31	באוגוסט	2013(.

י'	באלול	התשע"ב	)28	באוגוסט	2012(
)חמ	3-166-ה3(

	אמנון סטרשנוב 	 	 	
___________             שופט	בדימוס	

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	30,	עמ'	594.

2		י"פ	התשע"ב,	עמ'	1287.

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

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותו	של	שר	הבריאות	לפי	סעיף	
שנאצלה	 התשל"ז-11976,	 חדש[,	 ]נוסח	 הרוקחים	 לפקודת	 	56
ת"ז	 פרידמן,	 לרם	 שניתן	 	,6244 מס'	 רישיון	 את	 התלתי	 לי2,	

022829592,	למשך	שמונה	עשר	חודשים.

תוקפה	של	ההתלייה	מיום	כ"ה	בתמוז	התשע"ב	)15	ביולי	
2012(	עד	יום	י"ד	בשבט	התשע"ד	)15	בינואר	2014(.

כ"ג	באלול	התשע"ב	)10	בספטמבר	2012(
)חמ	3-1688(

	אמנון סטרשנוב 	 	 	
___________             שופט	בדימוס	

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	35,	עמ'	694.

2		י"פ	התשע"ב,	עמ'	1288.

הודעה בדבר חילוט טובין
לפי	פקודת	היבוא	והיצוא	]נוסח	חדש[,	התשל"ט-1979

אני	מודיע,	בהתאם	לסעיף	9	לפקודת	היבוא	והיצוא	]נוסח	
שמען	 להלן,	 המפורטים	 הטובין	 כי	 התשל"ט-11979,	 חדש[,	
האמורה,	 לפקודה	 7)א(	 סעיף	 לפי	 חולטו	 ידוע,	 אינו	 בעליהם	

מאחר	שיובאו	בניגוד	לצו	מתן	רישיונות	יבוא,	21939:

מספר	התיק:	651200032.

תיאור	הטובין:	5,695	פקטים	של	סיגריות	מסוג	מנצ'סטר.

בעל	טובין:	אלמוני.

מקום	האחסנה:	מחסן	נעמן,	אזור	תעשייה	עד	הלום.

י"א	בתשרי	התשע"ג	)27	בספטמבר	2012(
)חמ	3-964(

							דורון ארבלי 	 	 	
___________             מנהל	רשות	המסים	בישראל	

1		דיני	מדינת	ישראל,	נוסח	חדש	32,	עמ'	625.

2		ע"ר	1939,	תוס'	2,	עמ'	1201;	ק"ת	התשי"ט,	עמ'	541.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי	פקודת	המכרות

שראיתי	 ומאחר	 המכרות1,	 לפקודת	 	113 לסעיף	 בהתאם	
שהופסק	ניצול	חלק	משטח	המחצבה	ששמה	מפורט	להלן,	אני	
המפורטות	 הציון	 נקודות	 בין	 המצוי	 המחצבה	 מודיע	ששטח	

מטה	טעון	שיקום:

שם	המחצבה

נקודות	ציון	
התוחמות	את	
השטח	הטעון	

בעלותשיקום

	178130/633110מחצבת	חצב
178240/633320	
178410/633340	
178500/633110

מינהל	מקרקעי	ישראל

י"ד	בתמוז	התשע"ב	)4	ביולי	2012(
)חמ	3-567(

			שארבל שחאדה 	 	 	
המפקח	על	המכרות	   ___________

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	910;	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	94.

הודעה על צורך בשיקום מחצבה
לפי	פקודת	המכרות

שראיתי	 ומאחר	 המכרות1,	 לפקודת	 	113 לסעיף	 בהתאם	
שהופסק	ניצול	חלק	משטח	המחצבה	ששמה	מפורט	להלן,	אני	
המפורטות	 הציון	 נקודות	 בין	 המצוי	 המחצבה	 מודיע	ששטח	

מטה,	טעון	שיקום:

שם	המחצבה

נקודות	ציון	
התוחמות	את	
השטח	הטעון	

בעלותשיקום

שדה	 מחצבת	
יואב

170016/616160	
169864/616241	
169816/616294	
169822/616377	
169884/616383	
169924/616406	
169976/616491	
170123/616487	
170252/616422	
170136/616133

מינהל	מקרקעי	ישראל

ד'	בתשרי	התשע"ג	)20	בספטמבר	2012(
)חמ	3-567(

			שארבל שחאדה 	 	 	
המפקח	על	המכרות	   ___________

1		חוקי	א"י,	כרך	ב',	עמ'	910;	ס"ח	התשמ"ט,	עמ'	94.

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

אני	מודיעה	כי	בהתאם	לסעיף	22)א(	לחוק	זכות	מטפחים	
החלטתי	 החוק(,	 	- )להלן	 התשל"ג-11973	 צמחים,	 זני	 של	

___________
1		ס"ח	התשל"ג,	עמ'	272;	התשמ"ד,	עמ'	23;	התשנ"ו,	עמ'	92.				
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להעביר	למועצה	לזכויות	מטפחים	את	הבקשות	לרישום	זכות	
מטפחים	שלהלן:

מספר	בקשה	4402/12	
שם	המבקש:	אילן-ביו	2009	בע"מ,	גבעת	ח"ן.
שם	המטפח:	אילן-ביו	2009	בע"מ,	גבעת	ח"ן.

שם	הגידול:	בטטה.
תאריך	הבקשה:	01/08/2012.

.)ORANGE	STAR(	הכתום	הכוכב	לזן:	המוצע	השם
מוצא	הזן:	מוטציה	בזן	גורג'יה	ג'ט.

.MAPLE	:הזן	כינוי
תיאור	הזן	ותכונותיו:	צמח:	אופי	צימוח	-	זקוף	למחצה;	גבעול:	
נוכחות	אנטוציאנין	בקצה	-	אין	או	חלש;	טרף	עלה:	מספר	
אונות	-	3;	שורש	אגירה:	צורה	-	מאורך,	צבע	עיקרי	של	

הקליפה	-	ורוד,	צבע	עיקרי	של	הציפה	-	כתום.
ייחוד	הזן:	צירוף	תכונותיו	של	הזן.	

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

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

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

התשל"ד-21974.

ט"ז	באלול	התשע"ב	)3	בספטמבר	2012(
)חמ	3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת	זכויות	מטפחים  ___________

2			ק"ת	התשל"ד,	עמ'	713.

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה 
לפי	חוק	כביש	אגרה	)כביש	ארצי	לישראל(,	התשנ"ה-1995

בתוקף	הסמכות	לפי	סעיף	6)א(	ו–)ג(	לחוק	כביש	אגרה	)כביש	
הזיכיון	 חוזה	 לתנאי	 ובכפוף	 התשנ"ה-11995,	 לישראל(,	 ארצי	
שנחתם	בין	מדינת	ישראל	וחברת	דרך	ארץ	הייווייז	)1997(	בע"מ,	

אני	מודיע	כי	מיום	ט"ו	בתשרי	התשע"ג	)1	באוקטובר	2012(	-	

סכומי	 עדכון	 בדבר	 בהודעה	 נקבעו	 אשר	 האגרה	 סכומי	 	)1(
אגרה2,	הם	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

)א(				ברכב	שמשקלו	הכולל	
המותר	פחות	מ–4	טון

3.47

)ב(				ברכב	שמשקלו	הכולל	
המותר	4	טון	או	יותר

10.41

1.74)ג(					באופנוע

אגרה3,	 סכומי	 בדבר	 בהודעה	 נקבעו	 סכומי	האגרה	אשר	 	)2(
ביחס	לקטע	18,	הם	כמפורט	להלן:

בשקלים	חדשים

)א(				ברכב	שמשקלו	הכולל	
המותר	פחות	מ–4	טון

4.49

)ב(				ברכב	שמשקלו	הכולל	
המותר	4	טון	או	יותר

13.47

2.25)ג(					באופנוע

ט"ו	בתשרי	התשע"ג	)1	באוקטובר	2012(
	 )חמ	2914—3(	

אהוד סביון 	
המנהל	הכללי	של	חברת  

דרך	ארץ	הייווייז	)1997(	בע"מ 	
בעל	הזיכיון  

מינוי חברי ועדת ערר
לפי	חוק	הרשויות	המקומיות	)ערר	על	קביעת	ארנונה	כללית(,	

התשל"ו-1976

הרשויות	 לחוק	 	5 לסעיף	 בהתאם	 כי	 הודעה,	 בזה	 ניתנת	
המקומיות	)ערר	על	קביעת	ארנונה	כללית(,	התשל"ו-11976	-	

	מינתה	המועצה	המקומית	בעיריית	באר	שבע,	בישיבתה	 )1(
בכל	 ערר;	 ועדות	 	)2012 ביולי	 	25( התשע"ב	 באב	 ו'	 ביום	
הרכב	ישבו	יושב	ראש	מרשימת	יושבי	הראש	שלהלן	ושני	

חברים	מרשימת	החברים	שלהלן:

רשימת יושבי הראש:

עו"ד	שמעון	בן	נעים	-	יושב	ראש

עו"ד	כרמית	אהרון	אמונה	-	יושבת	ראש

רשימת החברים:

אליהו	סחייק	-	חבר

תיאודור	שינברגר	-	חבר

שמואל	ספרינצין	-	חבר

יגאל	מימון	-	חבר

שלום	בראשי	-	חבר

אריה	רייטר	-	חבר;

מאותה	 אחר	 חבר	 של	 מקומו	 את	 למלא	 יוכל	 חבר	 	כל	 )2(
רשימה	ובלבד	ש	-	

	לעניין	חבר	שאינו	יושב	ראש	יחולו	ההוראות	האלה: )א(

	הוא	לא	יוכל	למלא	מקום	בהרכב	שבו	הוא	חבר; )1(

	הוא	לא	יוכל	למלא	את	מקומו	של	יותר	מחבר	 )2(
אחד	בהרכב	כלשהו;

	לעניין	מסוים	ידון	אותו	הרכב. )ב(

ד'	בתשרי	התשע"ג	)20	בספטמבר	2012(
)חמ	3-265-ה1(

					רוביק דנילוביץ' 	 	 	
ראש	עיריית	באר	שבע	           ___________

1		ס"ח	התשל"ו,	עמ'	252.

___________
1		ס"ח	התשנ"ה,	עמ'	490;	התשנ"ח,	עמ'	282.

2		י"פ	התשס"ט,	עמ'	3253;	התשע"ב,	עמ'	4587.

3		י"פ	התשס"ט,	עמ'	5124;	התשע"ב,	עמ'	4587.
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי	סעיף	5	לפקודת	הסדר	זכויות	במקרקעין	]נוסח	חדש[,	

התשכ"ט-1969
הזכויות	 בהסדר	 להתחיל	 שעומדים	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
התיכון	 הים	 מימי	 ההסדר	 באזור	 להלן	 המתוארים	 במקרקעין	
מערבית	לאשדוד,	ביום	ט"ו	בכסלו	התשע"ג	)29	בנובמבר	2012(,	

או	בסמוך	לתאריך	זה.

תיאור המקרקעין

	,60147 	,60146 מספר:	 רישום	 בגושי	 הנכללים	 מקרקעין	
60155,	60157,	60162,	60164	-	ים	תיכון.

תביעות	לזכויות,	לרבות	זכויות	בעלות,	משכנתה,	שכירות,	
זיקת	הנאה	וכל	זכות	הניתנת	לרישום,	יש	להגיש	לפקיד	ההסדר	
במחנהו,	או	בלשכתו,	רח'	התקוה	4,	קרית	הממשלה,	באר	שבע,	
בתוך	המועדים	שיפורסמו	מזמן	לזמן	בהודעות	על	התקדמות	
ההסדר.	יש	להגיש	את	התביעות	בטופס	תזכיר	תביעה	שניתן	
הפרטים	 כל	 את	 למלא	 ויש	 הנ"ל	 בלשכה	 או	 במחנה	 להשיגו	

הקבועים	בתזכיר	התביעה.
שחל	 למקרקעין	 הסמוכים	 במקרקעין	 זכויות	 לו	 שיש	 מי	
עליהם	ההסדר	בהתאם	להודעה	זו,	עליו	לדאוג	שזכויותיו	לא	

ייפגעו	בעת	ההסדר.
מי	שלא	יציין	בציוני	קבע	על	האדמה	את	גבולות	החלקה	
שהוא	תובע,	יהיה	צפוי	לקנס	ונוסף	על	כך	יוכל	פקיד	ההסדר	
של	 חשבונו	 על	 קבע	 בציוני	 יצוינו	 החלקה	 שגבולות	 לצוות	

אותו	אדם.
מזהירים	בזה	את	כל	הנוגעים	בדבר,	כי	זכות	שלא	תיתבע	
בתוך	הזמן	הקבוע	ובטופס	הקבוע,	יוכל	פקיד	ההסדר	להוציאה	

מכלל	לוח	הזכויות.

כ"ד	בתשרי	התשע"ג	)10	באוקטובר	2012(
	

רמי דמארי 	
פקיד	הסדר	המקרקעין 	
אזור	הסדר	הדרום                 	

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז	ירושלים
מרחב	תכנון	מקומי	בית	שמש

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

לתכנון	ולבנייה	בית	שמש	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מס'	בש/מק/158ג",	שינוי	לתכנית	בש/158. 	)1(

ג',	 שכ'	 שמש,	 בית	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
וירמיהו	הנביא,	 רמת	בית	שמש,	הרחובות	אליהו	הנביא	
וקואורדינטות	 	198.425 רוחב	 קואורדינטות	 שבין	 השטח	

אורך	623.175	-	גוש	34359,	חלקה	4	)ארעית(.

הדיור	 יחידות	 מס'	 הגדלת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
מ–80	יח"ד	ל–98	יח"ד;	ב(	הקטנת	מס'	חדרי	מדרגות	מ–9	

ל–7;	ג(	שינוי	בקווי	בניין.

"תכנית	מס'	בש/מק/158ד",	שינוי	לתכנית	בש/158. 	)2(

ג',	 שכ'	 שמש,	 בית	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
הנביא,	 נריה	 השילוני,	 אחיה	 הרחובות	 שמש,	 בית	 רמת	
אליהו	הנביא,	ירמיהו	הנביא,	יונה	בן	אמיתי,	משה	רבנו,	
קואורדינטות	 שבין	 השטח	 הנביא,	 ועידו	 הנביא	 יחזקאל	
	,34359 גוש	 	;623.500 אורך	 וקואורידנטות	 	198.250 רוחב	
חלקות	5,	6,	11,	20,	22	)ארעיות(;	גוש	34360,	חלקות	6,	21	

)ארעיות(.

לתא	 יח"ד	 	20% עד	 תוספת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
חדרי	 מספר	 שינוי	 ב(	 בנייה;	 בזכויות	 שינוי	 בלא	 שטח	
ו–408;	 	403 	,233 	,214 שטח	 בתאי	 מינימלי	 	מדרגות	
ג(	העברת	100	מ"ר	שטח	עיקרי	מתא	שטח	408	לתא	שטח	
הכניסה	 מפלס	 מעל	 קומות	 	7 של	 מבנים	 התרת	 ד(	 	;215
קו	 קביעת	 ה(	 	;233 שטח	 בתא	 	)5 או	 	4 )במקום	 הקובעת	
ו(	קביעת	תנאים	למתן	היתר	 בניין	למרפסות	קונזוליות;	
תא	 בתוך	 בניינים	 בין	 מינימלי	 מרווח	 הקטנת	 ז(	 בנייה;	
שטח	מ–10	מ'	ל–6	מ';	ח(	חלוקה	מחדש	בהסכמת	הבעלים;	
ו–402	לשני	תאי	שטח	חדשים	 	233 ט(	חלוקת	תאי	שטח	
236	ו–417	בהתאמה	בלא	תוספת	זכויות	בנייה;	י(	שינוי	

קו	בניין	אחורי	בתא	שטח	402	מ–5	מ'	ל–3	מ'.

ובשעות	 בימים	 בתכניות,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 תכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
	,8 שורק	 נחל	 רח'	 שמש,	 בית	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	
יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.02-9900778 טל'	 שמש,	 בית	 רמת	
למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	ירושלים,	רח'	

שלומציון	המלכה	1,	ירושלים,	טל'	02-6290222.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

משה מונטג 	
																																						יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית

לתכנון	ולבנייה	בית	שמש 	

מקומי	הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
באישור שר הפנים

התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מיתאר	מקומית	
הל/מח/250ד,	 לתכניות	 וכפיפות	 שינוי	 הל/מק/607",	 מס'	

מי/360ג.

רח'	 ציון,	 מבשרת	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
מצפה	הבירה	22	-	גוש	30367,	חלקה	31	בשלמותה;	מגרשים	

31א	ו–31ב	בשלמותם	מתכנית	מי/360ג.

של	 חדשה	 חלוקה	 קביעת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
חלקה	31	למגרשים	31א	ו–31ב,	בהסכמת	בעלים;	ב(	שינוי	ייעוד	
	מאזור	מגורים	5	לאזור	מגורים	א	-	בהתאמה	לנוהל	מבא"ת;	
ג(	קביעת	הוראות	למתן	היתר	למגרשים	31א	ו–31ב;	ד(	שינוי	
קווי	בניין	למגרשים	31א	ו–31ב;	ה(	התאמה	בין	השטח	המקורי,	
הגדלת	 ו(	 וחלוקה;	 איחוד	 ידי	 על	 מי/360ג,	 תכנית	 לפי	 שטח	
תכסית;	ז(	שינוי	במערך	ייעודי	הקרקע	מאזור	מגורים	5	לאזור	
בהסכמת	 מחדש	 חלוקה	 בגין	 הוראות	 קביעת	 ח(	 א;	 מגורים	
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הבעלים	של	חלקה	31	למגרשים	31א	ו–31ב;	ט(	שינוי	קווי	בניין	
לבנייה,	כמופיע	בתשריט.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
9.9.2011	ובילקוט	הפרסומים	6304,	התשע"ב,	עמ'	17.

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

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מיתאר	מקומית	
מי/ לתכניות	הל/מק/375א,	 וכפיפות	 שינוי	 מס'	הל/מק/635",	

במ/113א.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אבו	גוש,	רח'	הוואדי	46	
-	גוש	29525,	ח"ח	52.

יח"ד,	 תוספת	 בניין,	 בקווי	 שינוי	 הוראות	התכנית:	 עיקרי	
וחלוקה	 איחוד	 ידי	 על	 למגרשים,	 וחלוקה	 קומה	 תוספת	
מעל	 שלישית	 קומה	 תוספת	 א(	 ידי:	 על	 הבעלים,	 בהסכמת	
קומת	מרתף,	סך	הכל	3	קומות;	ב(	שינוי	קווי	בניין	לפי	המסומן	
בתשריט;	ג(	תוספת	2	יח"ד	במגרשים	1	ו–2	במקום	2	מותרות,	
סך	הכל	4	יח"ד	ובמגרש	3	סך	הכל	3	יח"ד	)תוספת	יח"ד	אחת(;	
לא	 התכנית	 ה(	 וחלוקה;	 איחוד	 ידי	 על	 למגרשים	 חלוקה	 ד(	
תכנית	 מי/במ/113א	 לפי	 הזכויות	 כל	 בנייה,	 זכויות	 מוסיפה	

המיתאר	אבו	גוש.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
5.8.2011	ובילקוט	הפרסומים	6292,	התשע"א,	עמ'	6483.

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

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	הראל

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מיתאר	מקומית	
הל/מח/250ד,	 לתכניות	 וכפיפות	 שינוי	 הל/מק/664",	 מס'	

מי/360ד.

רח'	 ציון,	 מבשרת	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
הגפן	35	-	גוש	30367,	ח"ח	47,	48,	165.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	קו	בניין	ותכסית	במגרשים	
מגורים	 מאזור	 הקרקע	 ייעודי	 במערך	 שינוי	 א(	 48ב;	 48א,	
בניין	 קו	 שינוי	 ב(	 מבא"ת;	 להוראות	 בהתאמה	 א'	 למגורים	 	5
בפועל,	 הבינוי	 לפי	 יהיה	 הקיים	 הבניין	 קו	 בתשריט,	 כמופיע	
לבנייה	חדשה	אם	הורסים	את	הבנוי	 וגם	 קו	הבניין	לתוספת	
או	חלק	ממנו,	יהיה	בקו	הבניין	לפי	תכנית	הל/250ד;	ג(	שינוי	

תכסית,	כמצוין	בטבלה	5;	ד(	קביעת	הוראות	בגין	הריסת	מבנים	
קביעת	 ה(	 בתשריט;	 כמסומן	 מבוקש,	 בניין	 לקו	 מחוץ	 וגדרות	

הוראות	לפתרון	חניה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
16.2.2012	ובילקוט	הפרסומים	6394,	התשע"ב,	עמ'	3191.

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

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

שירה תלמי  
יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	הראל 	

מרחב	תכנון	מקומי	מטה	יהודה

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

תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	מי/מק/253/ה",	שינוי	לתכניות	מי/200,	 	)1(
מי/במ/253/ב.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אביעזר	-	גוש	34288,	 	
ח"ח	3;	מגרש	218;	שטח	התכנית:	788	מ"ר.

מטרת	התכנית:	שינוי	קווי	בנייה	במגרש. 	

לתכניות	 שינוי	 מי/151-0077297",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)2(
מי/200,	מי/350/ו.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אזור	תעשייה	הר	טוב	 	
גוש	 ב'	הנמצא	בתחום	המועצה	האזורית	מטה	יהודה	-	
24;	מגרשים:	 	,11 	,10 29757,	ח"ח	4-1,	 גוש	 	;1 29617,	ח"ח	
	,208	,207	,181	,172	,166	,156	,125-123	,31-17	,14	,13	,10-8

.304	,303

מגרשים	 של	 וחלוקה	 איחוד	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
להקמת	מתחם	בית	המועצה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
למשרדי	 בעיתונים	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	 ההודעה	
אבן	 מרכז	 יהודה,	 מטה	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	
העזר,	ד"נ	שמשון,	טל'	02-9900947.	העתק	ההתנגדות	יומצא	
למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	ירושלים,	רח'	

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

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

משה דדון 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מטה	יהודה 	
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מחוז	תל	אביב
מרחב	תכנון	מקומי	רמת	השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
רש/מק/1044א",	שינוי	קו	בניין	קדמי,	רח'	הרימון,	שינוי	לתכנית	

רש/210/א,	בהתאם	לתכנית	רש/754.

רח'	 השרון,	 רמת	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
	134-131 	,25-21 חלקות	 	,6333 גוש	 	- 	11 	,9 	,7 	,5 	,3 	,1 הרימון	

בשלמותן;	שטח	התכנית:	5,448	מ"ר.

מטרת	התכנית:	שינוי	קו	בניין	חזיתי	לרח'	הרימון	מ–10	מ'	
ל–5	מ'.	שאר	קווי	הבניין	)צדי	ואחורי(	בלא	שינוי.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
14.1.2010	ובילקוט	הפרסומים	6065,	התש"ע,	עמ'	1981.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	רמת	השרון,	שד'	ביאליק	41,	ובמשרדי	הוועדה	
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	תל	אביב,	דרך	מנחם	בגין	125,	
תל	אביב,	טל'	03-7632603,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	

ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

יצחק רוכברגר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	רמת	השרון 	

מחוז	חיפה
מרחב	תכנון	מקומי	חיפה

הודעה בדבר תיקון טעות סופר
נמסרת	בזה	הודעה,	בדבר	תיקון	טעות	סופר	בפרסום	בדבר		
אישור	"תכנית	מס'	חפ/מק/1826יד",	שינוי	מעטפת	הבניין	ברח'	

מעלה	השחרור	13,	גוש	10841,	חלקה	16,	חיפה.

תכנית	חפ/מק/1826יד	פורסמה	לאישור	בילקוט	הפרסומים	
6423,	התשע"ב,	בתאריך	30.5.2012	ובעיתונות	בתאריך	6.4.2012.

לאחר	אישור	התכנית	התברר	שנפלה	טעות	סופר	בתשריט	
שנבע	 דבר	 חלקה,	 גבול	 אל	 מהבניין	 שסומנו	 המידות	 בעניין	

מטעות	בשרטוט.

לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 החליטה	 לעיל,	 האמור	 לאור	
ולבנייה	חיפה	בישיבה	מס'	83,	מיום	9.7.2012	על	תיקון	טעות	

סופר	בתשריט	התכנית.

תוקף	 למתן	 שפורסם	 התשריט	 את	 יחליף	 מתוקן	 תשריט	
ועותק	מתוקן	יישלח	לכל	אחד	מהגופים	המחזיקים	בתכנית.

חדוה אלמוג  
ממלאת	מקום	יושב	ראש	הוועדה 	
																																								המקומית	לתכנון	ולבנייה	חיפה

מרחב	תכנון	מקומי	חדרה

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

חד/מק/1061יד",	שינוי	לתכניות	חד/1061,	חד/מק/1061ט.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	חדרה,	מתחם	חופים	

-	גוש	10572	)ישן(,	חלק	מחלקה	246;	גוש	חדש	12795,	חלקה	6.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	בינוי;	ב(	תוספת	יחידה	
בלא	תוספת	שטח.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
15.9.2011	ובילקוט	הפרסומים	6317,	התשע"ב,	עמ'	481.

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

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

חיים אביטן 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	חדרה 	

מרחב	תכנון	מקומי	מורדות	הכרמל

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

355-0094276",	שינוי	לתכנית	מכ/במ/331.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	טירת	הכרמל	-	גוש	
	17 	,16 	,15 מגרשים	 	;79 ח"ח	 בשלמותן,	 	77-75 חלקות	 	,10688

בשלמותם	מתכנית	מכ/במ/331;	שטח	התכנית:	15.360	מ"ר.

מטרת	התכנית:	יצירת	3	מגרשים	למגורים	א'	על	ידי	איחוד	
וחלוקה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	ביטול	קטע	דרך	והפיכתו	לשטח	
לדרך;	 והפיכתו	 ב	 למגורים	 שטח	 ביטול	 ב(	 א;	 מגורים	 	בייעוד	
ג(	איחוד	וחלוקה	לצורך	יצירת	דרך	ושלושה	מגרשים	למגורים	
א;	ד(	החלפת	שטחים	בין	שטח	מיועד	לדרך	ובין	שטח	המיועד	
לדיירים;	 חניות	 ולמיקום	 למספר	 הוראות	 קביעת	 ה(	 	למגורים;	
יח"ד/מגרש;	 ל–31	 יח"ד/במגרש	 מ–26	 יח"ד	 מס'	 הגדלת	 	ו(	
ז(	הקטנת	קווי	בניין	צדיים	מ–17	מ'	ל–4	מ';	ח(	ניוד	שטחים	בין	
בנייה;	 בזכויות	 שינוי	 בלא	 והחלוקה	 האיחוד	 לאור	 	מגרשים	
	ט(	קביעת	הוראות	בדבר	תכסית	השטח;	י(	הרחבת	דרך	קיימת;	
יא(	שינוי	הוראות	מיוחדות:	1(	פטור	מחובת	התקנת	גג	רעפים;	
2(	שינוי	חתך	אופייני,	כך	שכל	המבנה	יהיה	מדורג;	יב(	הגדלת	
מס'	הקומות	מ–8	ל–9;	יג(	קביעת	הוראות	לחישוב	שטחי	שירות;	
יד(	הגדלת	גובה	מבנה	מ–28	מ'	ל–30	מ';	יד(	תוספת	חדר	יציאה	
הוועדה	 החלטת	 הטמעת	 טו(	 משותפים;	 מדרגות	 בחדרי	 לגג	
	269 מס'	 בישיבה	 הכרמל	 מורדות	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	
151)ב()1(	 סעיף	 הטמעת	 טז(	 ליח"ד;	 מ"ר	 	50 של	 שירות	 לשטחי	
לחוק	התכנון	והבנייה,	תקנות	סטיה	ניכרת	בדבר	תוספת	שטחי	
זכויות	 שוויון	 חוק	 לפי	 נגישות	 התאמות	 ביצוע	 בשל	 שירות	
לאנשים	עם	מוגבלויות;	יז(	הטמעת	שטחי	שירות	לתוספת	של	

5.5	מ"ר	ליח"ד	לפי	חוק	ההתגוננות	האזרחית.

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

פלי"ם	15ב,	חיפה,	טל'	04-8633448.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
מאלק עמרור  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מורדות	הכרמל 	

מרחב	תכנון	מקומי	מנשה	אלונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 אלונה	 מנשה	 ולבנייה	 לתכנון	
לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	מ/
מק/137/א",	שינוי	לתכנית	מ/235,	בהתאם	לתכנית	מ/מק/131,	

כפיפות	לתכניות	תמא/35,	תממ/6.

אזורית	 מועצה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
מנשה,	גן	שומרון	-	גוש	10079,	ח"ח	1;	גוש	10080,	חלקות	55,	

56	בשלמותן.

אזורי	 במרכז	 ציבור	 שטחי	 הרחבת	 א(	 התכנית:	 מטרת	
מנשה;	ב(	שינוי	בקו	בניין	אחורי;	ג(	שינוי	קו	בניין	קדמי	ואחורי;	

ד(	איחוד	וחלוקה	מחדש	בלא	הסכמת	בעלים.

והנחיות	 הוראות	 קביעת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
למבנים	הכלולים	בשימושים	המוצעים;	ב(	ביטול	זכות	מעבר	
)לפי	נסח	טאבו	בין	חלקה	56	לחלקה	35	)הביטול	 ברוחב	2	מ'	

יסומן	גם	בנסח	טאבו((.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
על	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
לחוק,	רשאי	 	100 פי	סעיף	 על	 לכך	 כל	הזכאי	 וכן	 ידי	התכנית,	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המקומית	
	לתכנון	ולבנייה	מנשה	אלונה,	מרכז	אזורי	מנשה,	ד"נ	חפר,	טל'	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-6177307
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	חיפה,	קרית	הממשלה,	חיפה,	טל'	

.04-8616222

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	מנשה	אלונה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
לתכנית	 כפיפות	 משח/9,	 מ/89,	 לתכניות	 שינוי	 מ/מק/134",	

תממ/6.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מועצה	אזורית	מנשה,	
אנדרטה	ובית	המועצה	-	גוש	12231,	ח"ח	17.

מטרת	התכנית:	הרחבת	גבולות	אתר	המורשת	וההנצחה	
כולל	 באתר	 המבקרים	 במספר	 גידול	 עקב	 הגבול	 משמר	 של	

טכסי	זיכרון	והשבעה.

ציבור	 לצורכי	 הגדלת	שטחים	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
	על	ידי	שינוי	ייעוד	קרקע	משטח	חקלאי	למבנים	ומוסדות	ציבור;	

ב(	קביעת	קווי	בניין	בתא	שטח	1	להמשכיות	אתר	ההנצחה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
26.8.2011	ובילקוט	הפרסומים	6292,	התשע"א,	עמ'	6490.

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

האמורים	פתוחים	לקהל.

אילן שדה 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מנשה	אלונה 	

מרחב	תכנון	מקומי	עירון

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

ענ/מק/1190",	שינוי	לתכנית	מיתאר	ען/מק/998.

גוש	 	- עארה	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
12157,	ח"ח	24,	25.

הסכמת	 בלא	 חדשה	 חלוקה	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
הבעלים;	ב(	יצירת	בסיס	חוקי	לרישוי	מבנים	קיימים;	ג(	הקטנת	
בהוראות	 שינוי	 ה(	 מינימלי;	 מגרש	 בגודל	 שינוי	 ד(	 בניין;	 קווי	

בינוי.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
5.10.2010	ובילקוט	הפרסומים	6167,	התשע"א,	עמ'	1340.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 עירון,	 ולבנייה	 לתכנון	
-8633448 טל'	 חיפה,	 15א,	 פלי"ם	 רח'	 חיפה,	 מחוז	 ולבנייה	
ובשעות	שהמשרדים	 בימים	 בה	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,04

האמורים	פתוחים	לקהל.

מוחמד סובחי גבארין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	עירון 	

מרחב	תכנון	מקומי	קריות

הודעה בדבר דחיית תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 דחיית	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
בעיתונים	 פורסמה	 הפקדתה	 דבר	 על	 שהודעה	 ק/מק/449",	
שינוי	 	,5860 עמ'	 ובילקוט	הפרסומים	התשע"א,	 	4.8.2012 ביום	
ק/130/ב,	 ק/130/א,	 לתכניות	 כפיפות	 ק/130,	 ק/123,	 לתכניות	

ק/316/א,	ק/316/ד,	ק/316/ח,	ק/מק/316/ג.

רח'	 ביאליק,	 קרית	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
אפרים	6	-	גוש	11555,	חלקות	184,	185	בשלמותן;	שטח	התכנית:	

660	מ"ר.
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מטרת	התכנית:	איחוד	חלקות	184,	185	בגוש	11555,	קרית	
ביאליק.

על	 א(	הריסת	המבנים	הקיימים	 הוראות	התכנית:	 עיקרי	
לכדי	חלקה	 ב(	איחוד	החלקות	 	;11555 בגוש	 	185 	,184 חלקות	

אחת	הכפופה	לזכויות	הבנייה	הקיימות	בתב"ע	כיום.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	קריות,	רח'	הגדוד	העברי	4,	קרית	מוצקין,	טל'	
04-8715291,	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	לבנייה	מחוז	
חיפה,	רח'	פלי"ם	15,	חיפה,	טל'	04-8616222,	וכל	מעוניין	רשאי	
לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

שמואל סיסו 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	קריות 	

מרחב	תכנון	מקומי	שומרון

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

ולבנייה	מחוז	חיפה	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	ש/מק/500/ג",	שינוי	לתכנית	ש/500/א. 	)1(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	פרדס	חנה,	רח'	אתרוג	 	
-	גוש	10121,	ח"ח	8,	9.

מגרשים;	 של	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 		
ב(	שינוי	מיקום	והגדלת	שטח	שצ"פ	מ–2.364	מ"ר	ל–3.471	מ"ר,	
	ושביל	ציבורי	מ–151	מ"ר	ל–314.49	מ"ר;	ג(	שינוי	בקווי	בניין;	
המותרים	 הבנייה	 שטחי	 חלוקת	 שינוי	 ה(	 בינוי;	 שינוי	 ד(	
בתכנית	בלי	לשנות	את	סך	כל	השטח	המותר	לבנייה;	ו(	שינוי	

גודל	מגרש.

"תכנית	מפורטת	מס'	ש/מק/1459",	שינוי	לתכניות	ש/489/ 	)2(
בת,	ש/490/א.

גוש	 	- עקיבא	 אור	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
10202,	ח"ח	17,	18,	70.

תוך	 תכסית	 ואחוזי	 בניין	 קווי	 קביעת	 התכנית:	 מטרת	 	
איחוד	וחלוקה	של	מגרשים	במתחם	תעשייה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה,	יצירת	תא	שטח	 	
הבניין	 בקווי	 שינוי	 ב(	 	;33 	,31 	,30 מגרשים	 מאיחוד	 	201
הצדיים	והאחוריים	בין	מגרשים	30,	33	למגרש	32	:	0	במקום	
4	מ',	שינוי	בקו	בניין	צדי	בין	המגרשים	33	ו–C-214	:	4	מ'	
במקום	10	מ';	ג(	שינוי	באחוזי	התכסית:	65%	במקום	50%.

"תכנית	מפורטת	מס'	ש/מק/1485",	שינוי	לתכנית	ש/1070. 	)3(

גוש	 	- חנה	 פרדס	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
10121,	ח"ח	216-213.

מטרת	התכנית:	שינוי	הוראות	התכנית	בדבר	מתחם	לבנייה	 	
רוויה.

הקיימים	 המגרשים	 	4 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
1(	שינוי	 במתחם	למגרש	אחד;	ב(	קביעת	הוראות	בנייה:	
מס'	המבנים	במתחם	מ–4	ל–3;	2(	שינוי	מס'	יחידות	דיור	
מ–80	ל–99;	3(	שינוי	מס'	קומות	)מעל	מפלס	הכניסה	כולל	
מ'	 גובה	מרבי	מ–22.5	 4(	שינוי	 	;11 ל–9	עד	 גג(	מ–7	 קומת	
ל–35	מ';	ה(	שינוי	קווי	בניין:	קדמי	מ–5	מ'	ל–17.55	-	5	מ'	

תחתי	 בניין	 קו	 וקביעת	 מ',	 	4 	- ל–16.56	 מ'	 מ–4	 ואחורי	
לחניון.

ש/ לתכנית	 שינוי	 ש/מק/1491",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)4(
במ/506/א.

גוש	 	- עקיבא	 אור	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
12611,	חלקה	68	בשלמותה.

גובה  בינוי,  בהוראות  שינויים	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
בניין, מס' יח"ד, ותוספת שטחי שירות לבניין בן 16 קומות 

+ קומה טכנית מעל הקרקע.

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

חיפה,	טל'	04-8616252.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	שומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מיתאר	מקומית	
איחוד	 במסגרת	 והארכתו	 שביל	 הרחבת	 ש/מק/1446",	 מס'	

וחלוקה	בפרדיס,	שינוי	לתכנית	ש/391.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	פרדיס.

איחוד	 במסגרת	 שביל	 והארכת	 העתקת	 התכנית:	 מטרת	
וחלוקה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	מחדש;	ב(	ביטול	
חלק	משביל	מס'	48;	ג(	הארכת	שביל	מס'	48;	ד(	חיבור	בין	שביל	
מס'	48	לשביל	מס'	33;	ה(	קו	בניין	1	מ'	מקצה	השביל	במקום	

1.50	מ'	אלא	אם	קיים	אחרת.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
10.6.2011	ובילקוט	הפרסומים	6264,	התשע"א,	עמ'	5401.

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

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	שומרון

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

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

דיור  יחידת  תוספת  ש/מק/1463",  מס'  מפורטת  תכנית   )1(
לתכניות  שינוי  חנה,  בפרדס   2133 חלקה   ,10073 בגוש 

ש/18, ש/205, כפיפות לתכנית ש/252.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה, רח' הנחל   
- גוש 10073, חלקה 2133 בשלמותה, ח"ח 302.
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מטרת התכנית: תוספת של שתי יחידות דיור.  

עיקרי הוראות התכנית: תוספת של שתי יחידות דיור עד   
סך הכל 4 יחידות דיור.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
17.2.2012	ובילקוט	הפרסומים	6383,	התשע"ב,	עמ'	2826.

"תכנית	מפורטת	מס'	ש/מק/1468",	שינוי	מס'	יח"ד	בגוש	 	)2(
10101,	חלקות	131,	132	בפרדס	חנה-כרכור,	שינוי	לתכניות	

ש/139,	ש/209.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	פרדס	חנה,	רח'	הדקלים	 	
-	גוש	10101,	חלקות	131,	132	בשלמותן.

חלקות	 	2 איחוד	 ידי	 על	 יח"ד	 מס'	 שינוי	 התכנית:	 מטרת	 	
וחלוקה	ל–5	מגרשים,	בהתאם	לתכנית	ש/מק/1433.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	חלקות	131,	132	וחלוקת	 	
השטח	מחדש	ל–5	מגרשי	מגורים	לפי	תכנית	ש/מק/1433;	
ב(	שינוי	קווי	בניין	קדמיים	מדרך	מס'	5,	מ–4	ל–6	מ'	ולחניה	
בדבר	 אדריכליות	 בינוי	 הנחיות	 קביעת	 ג(	 ל–0;	 מקורה	
גודל	 שינוי	 ד(	 בינוי;	 נספח	 לפי	 ותנועה	 חניות	 פילרים,	
מגרש	מינימלי	מ–2	ד'	ל–750	מ"ר;	ה(	שינוי	מס'	יח"ד	מ–2	
והוראות	 זכויות	 קביעת	 ו(	 ש/מק/1433;	 תכנית	 לפי	 ל–5,	
בהתאם	לפי	זכויות	בנייה	מותרות	בתכנית	מיתאר	ש/209	
ובתוספת	6%	הקלה	לשטח	עיקרי	ו–45	מ"ר	ליח"ד	לשטחי	

שירות.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
9.3.2012	ובילקוט	הפרסומים	6412,	התשע"ב,	עמ'	3844.

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

בהן	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

יוסף יהודה כהן 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	שומרון 	

מחוז	המרכז
מרחב	תכנון	מקומי	הוד	השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	הוד	השרון	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	
מחוז	המרכז	מופקדת	"תכנית	מס'	הר/מק/11/600/א/22",	שינוי	

לתכנית	הר/במ/11/600/א.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	הוד	השרון,	מגדיאל,	
רח'	חנקין	70	-	גוש	6413,	חלקה	232.

יחידת	 תוספת	 ב(	 קרקע;	 תכסית	 שינוי	 א(	 התכנית:	 מטרת	
דיור	בלא	תוספת	שטחים	עיקריים;	ג(	שינוי	דרכי	גישה	לחלקה;	

ד(	שינוי	קו	בניין	לפרגולה	במרפסות	ובחדרי	הגג.

מ–36%	 קרקע	 תכסית	 שינוי	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
ל50%;	ב(	תוספת	יחידת	דיור	אחת	נוסף	על	השתיים	המאושרות	
גישה	 דרכי	 שינוי	 ג(	 עיקריים;	 שטחים	 תוספת	 בלא	 לחלקה,	
שינוי	 ד(	 חנקין;	 מרח'	 חניה	 למרתף	 רכב	 כלי	 כניסת	 למגרש:	
	קו	בניין	לפרגולה	במרפסות	דירת	הגג	ובמרפסת	חדר	על	הגג	

מ–2	מ'	מקו	המעקה	ל–0	מ'	מקו	המעקה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
טל'	 	,45265 הוד	השרון	 	,28 גמלא	 בן	 רח'	 הוד	השרון,	 ולבנייה	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.09-7759666
רמלה,	 	,91 הרצל	 רח'	 המרכז,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 	המחוזית	

טל'	08-9788444.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	הוד	השרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	117	לחוק	התכנון	והבנייה,	
התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מס'	הר/מק/1201/א",	שינוי	

לתכנית	הר/1201.

איחוד	וחלוקה:	איחוד	או	חלוקה	בלא	הסכמת	כל	הבעלים	
בכל	תחום	התכנית/בחלק	מתחום	התכנית.

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

רח'	 השרון,	 הוד	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
	;138 	,137 	,81 	,80 	,60 	,55 	,53 	,8-2 ח"ח	 	,6407 גוש	 	- סוקולוב	
לתכנית	 בהתאם	 	501 	,401 	,302 	,301 	,201 	,104-101 מגרשים	
מל"ל-דרום	 כפר	 בתכנית:	 גובלים	 תכנון	 מרחבי	 הר/1201;	
השרון;	גבולות	התכנית:	מצפון	-	כביש	531,	ממערב	-	חלקות	
76-67	בגוש	6447,	מדרום	-	חלקות	9,	10,	123-112,	223	בגוש	

6407,	ממזרח	-	חלקה	30	בגוש	6408,	במרכז	-	רח'	סוקולוב.

מטרת	התכנית:	אישור	תכנית	איחוד	וחלוקה	חדשה	בלא	
הסכמת	הבעלים.

עיקרי	מטרות	והוראות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	חדשה	
בלא	הסכמת	בעלים;	ב(	חלוקת	זכויות	הבנייה	למגרשי	המגורים	

בהתאם	לחלוקה	הנ"ל;	ג(	קביעת	תנאים	להיתר/י	בנייה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
6.8.2010	ובילקוט	הפרסומים	6134,	התש"ע,	עמ'	4678.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
הוד	 	,28 גמלא	 בן	 רח'	 השרון,	 הוד	 ולבנייה	 לתכנון	
המחוזית	 הוועדה	 במשרדי	 וכן	 	,09-7759666 טל'	 השרון,	
רמלה,	 	,91 הרצל	 רח'	 המרכז,	 מחוז	 ולבנייה	 	לתכנון	
טל'	08-9788444,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

חי אדיב  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	הוד	השרון 	

מרחב	תכנון	מקומי	טייבה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
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לתכנון	ולבנייה	אל	טייבה	מופקדת	"תכנית	מס'	209-0054437",	
שינוי	לתכנית	טב/במ/2504.

	,8049 גוש	 	- טייבה	 ומקומם:	 השטחים	הכלולים	בתכנית	
ח"ח	16;	שטח	התכנית:	0.400	דונם.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	הקטנת	קו	בניין	שמאלי	מ–3	מ'	
ל–2.05	מ';	ב(	הקטנת	קו	בניין	אחורי	מ–5	מ'	ל–3	מ'.

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

ולבנייה	אל–טייבה	40400,	ת"ד	1,	טל'	07-32900825.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	טייבה

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	"תכנית	מס'	טב/מק/3503",	

שינוי	לתכנית	טב/3352.

	,7834 גוש	 	- טייבה	 ומקומם:	 השטחים	הכלולים	בתכנית	
ח"ח	30.

הסכמת	 בלא	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
בעלים;	ב(	שינוי	ייעוד	ממגורים	לשביל;	ג(	שינוי	ייעוד	משביל	

למגורים;	ד(	קביעת	הוראות	בינוי	ופיתוח.

הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
6423,	התשע"ב,	עמ'	4327.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
בה	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,40400 טייבה	 ולבנייה	 לתכנון	

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

פאיק עודה  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	טייבה 	

מרחב	תכנון	מקומי	יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
"תכנית	מפורטת	מס'	 והבנייה,	התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	
תוספת	 בלא	 וצדי	 אחורי	 בניין	 בקו	 שינוי	 יב/מק/15/122",	

אחוזי	בנייה.

	,5170 גוש	 	- יבנה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
חלקה	160	בשלמותה;	שטח	התכנית:	506	מ"ר.

מטרת	התכנית:	א(	שינוי	בקו	בניין	אחורי	מ–6	מ'	המותרים	
ל–3	מ';	ב(	שינוי	בקו	בניין	צדי	מערבי	מ–3	מ'	המותרים	ל–1.3	מ'	

בלא	תוספת	באחוזי	בנייה	מותרים.

הבנייה	 בקווי	 השינויים	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
בטרם	 ב(	 התשריט;	 לפי	 הקיימת	 החריגה	 בתחום	 רק	 הם	

המדרגות	 את	 להרוס	 יש	 בנייה	 להיתר	 בקשה	 תכנית	 תוגש	
החיצוניות	לקומה	א'	כולל	אטימת	הכניסה	אליה,	כמו	כן	יש	

לאטום	את	הכניסה	החיצונית	למרתף.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
26.3.2012	ובילקוט	הפרסומים	6370,	התשע"ב,	עמ'	2366.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	יבנה,	שד'	דואני	3,	יבנה	70600,	טל'	08-9433383,	
ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז,	שד'	
הרצל	91,	קרית	הממשלה,	רמלה	72430,	טל'	08-9788444,	וכל	
מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל.

צבי גוב ארי  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	יבנה 	

מרחב	תכנון	מקומי	כפר	סבא

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

מחוז	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	כס/מק/40/3/ג". 	)1(

בן	 רח'	 סבא,	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
גוריון	31	-	גוש	6441,	חלקה	141	בשלמותה.

תוספת	 ב(	 בתכנית;	 יח"ד	 מס'	 קביעת	 א(	 התכנית:	 מטרת	 	
קומות;	ג(	תוספת	זכויות	המותרות;	ד(	שינוי	בקווי	בניין.

יח"ד	 מ–9	 יח"ד	 מס'	 הגדלת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
)5	קומות	 ג	 יח"ד;	ב(	תוספת	קומות	במקום	ע	+	4	+	 ל–13	
	6( ג	 	+ 	5 	+ ק	 	+ מ	 יהיה	 עמודים(	 קומת	 מעל	 גג	 וחללי	
ג(	תוספת	 קומות	וחללי	גג	מעל	קומת	קרקע	וקומת	מסד(;	
	5% תוספת	 ד(	 הדיור;	 שיפור	 בגין	 הבנייה	 בזכויות	 	6%
בזכויות	הבנייה	בגין	תוספת	2	קומות;	ה(	קביעת	קו	בניין	
צדי	מזרחי	במקום	4	מ'	יהיה	3.6	מ';	ו(	קביעת	קו	בניין	צדי	
מזרחי	למסתורי	כביסה	)מגבול	המגרש	לפני	ההפקעה	לפי	
	כס/40/3(	ל–1.35	מ';	ז(	קביעת	קו	בניין	קדמי	דרומי	למרפסות	

ל–2.40	מ'.

"תכנית	מפורטת	מס'	כס/מק/415/יג". 	)2(

רח'	 סבא,	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
שפרינצק	9	-	גוש	6428,	חלקה	318	בשלמותה.

שיפור	 לאפשר	 כדי	 הבניין	 קווי	 שינוי	 התכנית:	 מטרת	 	
תנאים	ליחידות	הדיור	הקיימות.

)מזרחי(	 צדי	 בניין	 קו	 שינוי	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 		
ל–1	מ'	בקומה	א'	בלבד,	בקומת	הקרקע	יישאר	בלא	שינוי	
מ';	 ל–5.4	 מ'	 )צפוני(	מ–6	 מ',	שינוי	בקו	הבניין	האחורי	 	3.5	

ב(	הקלה	של	6%	חלק	יחסי	=	1.5%	המהווים	11.5	מ"ר.

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



ילקוט הפרסומים 6492, י"ט בחשוון התשע"ג, 4.11.2012 762

לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	
ולבנייה	מחוז	המרכז,	שד'	הרצל	91,	רמלה,	טל'	08-9270170.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
יהודה בן חמו  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	כפר	סבא 	

מרחב	תכנון	מקומי	מודיעין

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

לתכנון	ולבנייה	מודיעין	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	מד/מק/17/1",	שינוי	לתכנית	מיתאר	 	)1(
מקומית	מד/2/1.

מודיעין-מכבים- ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
	:X ציר	 קואורדינטות:	 ציפור(,	 )אתר	 הכרמים	 שכ'	 רעות,	

200.858,	ציר	Y:	647.286;	גוש	5632,	ח"ח	2,	12.

מטרת	התכנית:	שינוי	קו	בניין	וחלוקת	מגרש	מ124. 	

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	חלוקת	מגרש	מ124;	ב(	קביעת	 	
קווי	בניין	לתאי	השטח;	ג(	שינוי	קו	בניין	0	בעבור	קו	בניין	

אחורי	וצדי.

לתכניות	 שינוי	 מד/מק/209/177",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)2(
מר/ גז/מד/במ/4/177,	 מר/מק/74/177,	 מקומיות	 מיתאר	

מק/14/177.

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

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

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

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

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

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

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
חיים ביבס 	

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מודיעין 	

מרחב	תכנון	מקומי	פתח	תקוה

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

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

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/11/581", שינוי לתכניות 2000   )1(
581, במ/14/2000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' יוסף   
שפרינצק 14 - גוש 6388, חלקה 210 בשלמותה.

מטרת התכנית: יצירת תכנית להקמת בניין מגורים.  

יח"ד  מ–8  יח"ד  תוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המותרים  השטחים  כל  סך  תוספת  בלא  יח"ד  ל–15 
ג(  קומות;  ל–6  קומות  מ–4  קומות  תוספת  ב(  לבנייה; 
צדי,  מ';  ל–5.4  מ'  מ–6  מערבי  אחורי  בניין:  קווי  שינוי 
לקומה  מ',  ל–3.6  מ'  מ–4  א-ד  לקומות  ודרומי  צפוני 
לקיר  מ'  ל–5.4  מ'  מ–6  ו'  לקומה  מ',  ל–4.5  מ'  מ–5  ה' 
 3.60 ה'  לקומה  וצפוני,  דרומי  צדי,  בניין  לקווי  אטום 
מ';   3.60 דרומי  צדי  בניין  לקווי  אטום  לקיר  ו'  ולקומה   מ' 

ד( שינוי בבינוי ובעיצוב אדריכלי.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
16.7.2010	ובילקוט	הפרסומים	6126,	התש"ע,	עמ'	4485.

לתכניות	 שינוי	 פת/מק/29/1208",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)2(
1208,	במ/14/2000,	כפיפות	לתכנית	2000.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	פתח	תקוה,	רח'	קופל	 	
ויסוקר	13	-	גוש	6324,	חלקה	83	בשלמותה.

ב',	 מגורים	 באזור	 לבניין	 יח"ד	 	3 תוספת	 התכנית:	 מטרת	 	
תוספת	קומה,	קביעת	קווי	בניין	והרחבת	רח'	ויסוקר.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	תוספת	3	יח"ד,	מ–7	יח"ד	ל–10	 	
יח"ד	בלא	תוספת	שטח	בנייה	עיקרי;	ב(	תוספת	קומה	מ–4	
קומות	על	עמודים	+	חדר	גג	ל–5	קומות	על	עמודים	+	חדר	
גג;	ג(	שינוי	קו	בניין	צדי	לכיוון	מזרח	דרום-מזרח	מ–4	מ'	
ל–3.60	מ'	בקומות	א-ד,	4.50	מ'	בקומה	ה';	ד(	שינוי	קו	בניין	
בקומות	 מ'	 ל–3.60	 מ'	 מ–4	 מערב	 מערב-צפון	 לכיוון	 צדי	
א-ד,	4.50	מ'	בקומה	ה';	ה(	שינוי	קו	בניין	חדרי	גג	מ–2	מ'	
ויסוקר;	 רח'	 הרחבת	 ו(	 מגרש;	 מגבול	 מ'	 ל–5.40	 	מהמעקה	
ז(	שינוי	קו	בניין	בחזית	מ–4.5	מ'	ל–3	מ'	עקב	הרחבת	הדרך.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
6.4.2012	ובילקוט	הפרסומים	6412,	התשע"ב,	עמ'	3848.

לתכניות	 שינוי	 פת/מק/94/1261",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)3(
2000,	במ/14/2000.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	פתח	תקוה,	רח'	מנחם	 	
רצון	16	-	גוש	6402,	חלקה	29	בשלמותה.

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

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	תוספת	יח"ד,	מ–11	ל–18	בלא	 	
תוספת	שטחים	עיקריים;	ב(	תוספת	קומות,	מ–4	קומות	על	
עמודים	+	ח'	גג	ל–6	קומות	על	עמודים	+	חדרים	על	הגג;	
ג(	שינוי	קו	בניין	אחורי	מערבי	מ–6	מ'	ל–5.4	מ',	קו	בניין	
קומות	 מ',	 ל–3.6	 מ'	 מ–4	 א-ג	 לקומות	 ודרומי	 צפוני	 צדי,	

ד-ו	ל–4.5	מ';	ד(	הרחבת	דרך	מ–12	מ'	ל–14	מ'.
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ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
22.6.2012	ובילקוט	הפרסומים	6454,	התשע"ב,	עמ'	5615.

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

ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

יצחק אוחיון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	פתח	תקוה 	

מרחב	תכנון	מקומי	ראשון	לציון

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

מק/67/7/1",	שינוי	לתכנית	רצ/7/1.

רח'	 לציון,	 ראשון	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
הבעל	שם	טוב	7,	ראשונים	-	גוש	3925,	חלקה	153	בשלמותה.

	6% תוספת	 ב(	 הבניין;	 בקווי	 שינוי	 א(	 התכנית:	 מטרת	
הקלה	בעבור	תכנון.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	בקווי	הבניין;	ב(	תוספת	
קיים	 מחסן	 הריסת	 ג(	 הבנייה;	 בזכויות	 הקלה	 במסגרת	 בנייה	
ובניית	מחסן	חדש	לפי	הוראות	רצ/מק/25/1/1	על	כל	תיקוניה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
על	ידי	התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המקומית	
לציון,	 ראשון	 	,20 הכרמל	 רח'	 לציון,	 ראשון	 ולבנייה	 	לתכנון	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.03-9547577 טל'	
רח'	 הממשלה,	 קרית	 המרכז,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	

הרצל	91,	רמלה,	טל'	08-9788444.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	ראשון	לציון

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

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

"תכנית	מיתאר	מס'	רצ/מק/66/50/1",	שינוי	לתכניות	רצ/1/1,	 	)1(
רצ/1/51/50/1,	ממ/8005,	כפיפות	לתכנית	רצ/1/1/יג.

נחלת	 לציון,	 ראשון	 ומקומם:	 השטחים	הכלולים	בתכנית	 	
יהודה	-	גוש	7374,	חלקה	34	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	בקו	בניין	לחזית	מזרחית	 	
מ–5	מ'	ל–3	מ';	ב(	קביעת	קווי	בניין	כמסומן	בתשריט.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
3.5.2012	ובילקוט	הפרסומים	6423,	התשע"ב,	עמ'	4332.

"תכנית מיתאר מס' רצ/מק/116/1", שינוי לתכנית רצ/1/1,   )2(
כפיפות לתכנית תממ/21/3.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שער יפו-צריפין - גוש 4236, חלקה 6 בשלמותה.

א';  דרגה  דלק  תחנת  הקמת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( קביעת הוראות בדבר תחנת דלק דרגה א' לפי ת/מ/א/18/4.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
18.11.2011	ובילקוט	הפרסומים	6187,	התשע"ב, עמ' 2051.

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

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

דב צור 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	ראשון	לציון 	

מרחב	תכנון	מקומי	רחובות

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

ולבנייה	מחוז	המרכז	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מיתאר	מס'	רח/מק/400/א/31/א",	שינוי	לתכניות	 	)1(
לתכניות	 כפיפות	 רח/400/א,	 רח/27/400,	 רח/2000/י,	
רח/ רח/מק/2000/ב/3,	 רח/2000/ג/2,	 רח/2000/ב/1,	

מק/2000/ג/3,	רח/תמא/2/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רחובות,	רח'	פלמ"ח	 	
3,	4,	5	-	גוש	3700,	חלקות	64-62	בשלמותן;	שטח	התכנית:	

2,605	מ"ר.

וחלוקה	של	חלקות	בהסכמת	כל	 מטרות	התכנית:	איחוד	 	
הבעלים	בכל	תחום	התכנית,	העברת	שטח	הדרך	והשצ"פ	
לחלק	דרומי	של	המתחם,	הגדלת	מספר	היחידות	ושינוי	

קווי	בנייה.

בהסכמת	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
הדרך	 שטח	 העברת	 	,64 	,63 	,62 חלקות	 של	 בעלים	
שינוי	 )בלא	 מערבי	של	המתחם	 הדרום	 לחלק	 והשצ"פ	
יחידות	 מ–19	 היחידות	 מספר	 הגדלת	 ב(	 השטח(;	 גודל	
השגה	 בר	 דירות	 	12 מתוכן	 יחידות,	 ל–32	 תב"ע	 לפי	
ג(	שינוי	קווי	בנייה	 70	מ"ר	בממוצע;	 בשטח	עיקרי	של	

לפי	המצוין	בתשריט.

לתכנית	 שינוי	 רח/מק/550/א/2/6",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)2(
רח/550/א/6,	כפיפות	לתכניות	רח/2000/ב/1,	רח/2000/ג/2,	

רח/מק/2000/ב/3,	רח/מק/2000/ג/3,	רח/תמא/2/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רחובות,	רח'	פינסקר	18	-	 	
גוש	3694,	חלקה	48	בשלמותה;	שטח	התכנית:	914	מ"ר.

מטרות	התכנית:	שינוי	התב"ע	הקיימת	לתב"ע	המאפשרת	 	
דיור,  יחידות  ל–7  עמודים  על  קומות	 	4 בן	 בניין	 לבנות	

ובנוסף שינוי קווי בניין צדיים ל–3.5 מ'.
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שניתן	 כך	 קומות,	 תוספת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
לבנות	בניין	בן	4	קומות	+	קומת	עמודים	במקום	2	קומות;	
ב(	תוספת	יחידות	דיור,	כך	שיהיה	ניתן	לבנות	בניין	בן	7	
יחידות	דיור	במקום	4	יחידות	דיור;	ג(	תוספת	שטח	בנייה	
עיקרי	כפי	שניתן	לבקש	בהקלה	-	6%	הקלה	+	5%	בעבור	
מעלית	+	5%	בעבור	שתי	קומות	נוספות,	סך	הכל	תוספת	
של	16%	על	ה–60%	המותרים,	כלומר	סך	הכל	שטח	עיקרי	

לבנייה	76%;	ד(	שינוי	קווי	בניין	צדיים	מ–4	מ'	ל–3.5	מ'.

לתכניות	 שינוי	 רח/מק/68/1200",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)3(
רח/2000/ב/1,	 לתכניות	 כפיפות	 רח/4/136/א,	 רח/1200,	
רח/ רח/מק/2000/ג/3,	 רח/במ/2104/א,	 רח/2000/ג/2,	

תמא/2/4.

כובשי	 רח'	 רחובות,	 ומקומם:	 בתכנית	 השטחים	הכלולים	 	
	643 	,637 חלקות	 	,3705 גוש	 	- מדר	 זכריה	 רח'	 החרמון,	

בשלמותן,	ח"ח	644;	שטח	התכנית:	2,270	מ"ר.

מבנה	 להקמת	 תכנונית	 מסגרת	 יצירת	 התכנית:	 מטרות	 	
וגודל	 צורה	 הסדרת	 ידי	 על	 מגורים,	 עם	 משולב	 מסחרי	
וכן	 בניין,	 קווי	 ושינוי	 הבנייה	 זכויות	 המאושר,	 המגרש	

שינויים	בהוראות	התכנית.

הסכמת	 בלא	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
יח"ד;  ל–23  יחידות הדיור מ–17  ב(	הגדלת	מס'  הבעלים;	
ג( העברת שטח ממשרדים למסחר; ד( הוספת 16% לשטח 
) 6% + 5% + 2.5%*2(; ה( שינוי הוראות  בנייה למגורים 
בנייה: הוספת 5 קומות; ו( שינוי קווי בניין; ז( קביעת קווי 

בניין למרפסות.

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

רח'	הרצל	91,	רמלה,	טל'	08-9788444.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	רחובות

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

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

	,24 הבעש"ט	 רח'	 רח/מק/400/א/1/27",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)1(
שינוי	לתכנית	רח/400/א/27,	כפיפות	לתכניות	רח/2000/ב/1,	
רח/ רח/מק/2000/ג/3,	 רח/מק/2000/ב/3,	 רח/2000/ג/2,	

תמא/2/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רחובות,	רח'	הבעש"ט	24	 	
-	גוש	3704,	חלקה	356	בשלמותה;	שטח	התכנית:	740	מ"ר.

קומה,	 תוספת	 דיור,	 יחידות	 תוספת	 התכנית:	 מטרות	 	
שינוי	קו	בניין	אחורי	למרפסות	בלא	שינוי	בשאר	זכויות	

והוראות	הבנייה.

כך	שיהיה	 דיור	 יחידות	 א(	תוספת	 עיקרי	הוראות	התכנית:	 	
ניתן	לבנות	11	יח"ד	במקום	9	יח"ד	המותרות;	ב(	שינוי	במספר	

קומות,	מקומת	עמודים	+	4	קומות	+	5	חלקית	לקומת	עמודים	
מרפסות	 להבלטת	 מתן	אפשרות	 ג(	 חלקית;	 	6	+ קומות	 	5	+	

ב–2	מ'	מקו	בניין	אחורי;	ד(	קביעת	זכויות	והוראות	בנייה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
1.6.2012	ובילקוט	הפרסומים	6439,	התשע"ב,	עמ'	5000.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/550/ד/12/20", שינוי לתכניות   )2(
לתכניות  כפיפות  רח/מק/2000/ב/3,  רח/במ/550/ד/20, 
רח/ רח/מק/2000/ב/2,  רח/2000/ג/2,  רח/2000/ב/1, 

מק/2000/ג/3, רח/תמא/2/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, רח' הרא"ה 21   
- גוש 3704, חלקה 266 בשלמותה; שטח התכנית: 927 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הקמת בית מגורים המכיל 12 יח"ד, בן   
6 קומות על עמודים.

המותרות  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתחום התכנית, מ–9 יח"ד ל–12 יח"ד בלא שינוי בשטחים 
המותרים, שינוי במס' הקומות המותרות בתחום התכנית 
מ–4 קומות + קומת עמודים ל–6 קומות + קומת עמודים; 
 ב( שינוי קו בניין חזית למרפסות בלבד: 3 מ' במקום 5 מ'; 
ג( שינוי קו בניין אחורי למרפסות בלבד: 3.6 מ' במקום 6 מ'.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
20.4.2012	ובילקוט	הפרסומים	6423,	התשע"ב,	עמ'	4333.

לתכניות	 שינוי	 רח/מק/550/ד/1/43",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)3(
רח/2000/ב/1,	רח/מק/2000/ב/5,	רח/מק/550/ד/43,	כפיפות	

לתכניות	רח/מק/2000/ב/2,	רח/תמא/2/4.

מנדלי	 רח'	 רחובות,	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
שטח	 בשלמותה;	 	462 חלקה	 	,3704 גוש	 	- 	5 ספרים	 מוכר	

התכנית:	751	מ"ר.

מטרות	התכנית:	שינוי	הוראות	בינוי. 	

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	הוראות	בינוי	לצורך	מתן	 	
אפשרות	לכניסה	חיצונית	למרתף	קיים,	ביחידה	הצפונית	
בלבד,	לשימוש	למשרד	בעל	הנכס	בלבד;	ב(	המרתף	הנ"ל	
הערת	 כך	 על	 ותירשם	 בלבד	 הנכס	 בעל	 בשימוש	 יהיה	

אזהרה	בטאבו.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
25.5.2012	ובילקוט	הפרסומים	6439,	התשע"ב,	עמ'	5000.

"תכנית מיתאר מס' רח/מק/1000/א/27", רח' שער הגיא 4,   )4(
שינוי לתכנית רח/1000/א, כפיפות לתכניות רח/2000/ב/1, 

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

שער  רח'  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
הגיא 4 - גוש 3658, חלקות 112, 267, 268 בשלמותן; שטח 

התכנית: 3,774 מ"ר.

מטרת התכנית: א( איחוד וחלוקה של חלקות 112, 267 ו–268   
הגדלת  ב(  א';  למגורים  ושניים  לדרך  אחד  מגרשים,  ל–3 
השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית, כך שיהיה 
 ניתן לבנות 66% משטח כל מגרש במקום 60% המותרים; 
למטרת  א'  למגורים  המיועד   2 במגרש  שימוש  הוספת  ג( 
משרדים; ד( שינוי קו בניין לדרום ל–4-3 מ', לפי המסומן 

בתשריט; ה( קביעת זכויות והוראות בנייה.

קיימות  חלקות  וחלוקת  איחוד  התכנית:  הוראות  עיקרי   
באזור מגורים א' ל–3 מגרשים, הוספת שימוש למשרדים 

וקביעת זכויות והוראות בנייה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
17.6.2011	ובילקוט	הפרסומים	6264,	התשע"א,	עמ'	5408.
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איזנברג- מגדלי	 רח/מק/1/6/2010",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)5(
גורדון	שינוי לתכניות רח/2010, רח/6/2010, רח/בינוי/6/2010, 
רח/ רח/מק/2000/ב/3,  רח/2000/ב/1,  לתכניות  כפיפות 

מק/2000/ג/3, רח/תמא/4/23/א.

הרחובות  רחובות,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 255  ,115 חלקות   ,3703 גוש   - וגורדון  איזנברג  הרצל, 
הרצל,  גורדון,  הרחובות  בין  התכנית:  גבולות  בשלמותן; 
מתכנית  בשלמותם  ב  א,   ,4  ,3  ,2  ,1 מגרשים  איזנברג; 

6/2010; שטח התכנית: 7,189 מ"ר.

מטרות התכנית: א( שינוי הוראות בינוי בתחום התכנית;    
ב( שינוי מיקום השצ"פ על גג המרתפים.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי מקומו של השצ"פ מעל גג   
המרתפים בחכירה לעירייה )כמסומן בתכנית רח/6/2010( 

בלי לשנות את גודלו.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
24.6.2011	ובילקוט	הפרסומים	6276,	התשע"א, עמ' 5865.

שינוי	 קלינג,	 פרדס	 רח/מק/6/2110",	 מס'	 מיתאר	 "תכנית	 	)6(
רח/ רח/2000/ב/1,	 לתכניות	 כפיפות	 רח/2110,	 לתכנית	

תמא/34/ב/4,	רח/תמא/2/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רחובות,	רח'	פיינשטיין	 	
-	גוש	3650,	ח"ח	5,	6;	גוש	3651,	ח"ח	8-6,	24,	26,	27,	37-35,	
39;	גוש	3654,	ח"ח	1,	4,	5,	10-8,	17;	גבולות	התכנית:	בצומת	

הרחובות	דרך	גד	פיינשטיין	ודרך	יבנה	)דרך	הים(.

מטרות	התכנית:	א(	יצירת	מסגרת	תכנונית	להקמת	מתחם	 	
תחנת	 תעשייה,	 משרדים,	 מסחר,	 של	 לייעודים	 משולב	
תדלוק	ותחנת	רכבת,	על	ידי	ריכוז	וניוד	זכויות	בנייה	בלא	
קביעת	 ב(	 הראשית;	 התכנית	 לפי	 הזכויות	 בהיקף	 שינוי	
הקלה	 ג(	 וחלוקה;	 לאיחוד	 תכנית	 הכנת	 בדבר	 הוראות	
מ'	מציר	 ל–30	 מ'	משפת	הרצועה	הקיימת	 בניין	מ–40	 בקו	
המסילה	בעבור	הייעודים	המוצעים	בתכנית:	ייעוד	משולב	

למסחר,	תעסוקה,	תחבורה	ולחניה.

של	 מחדש	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
מגרשים;	ב(	שינוי	בינוי	ועיצוב;	ג(	שינוי	קווי	בניין;	ד(	שינוי	

חלוקת	שטחי	הבנייה	בין	המגרשים;	ה(	תוספת	קומות.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
18.8.2011	ובילקוט	הפרסומים	6305,	התשע"ב, עמ' 70.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאות	 האמורות	 התכניות	
ובמשרדי	 רחובות,	 	,2 ביל"ו	 רח'	 רחובות,	 ולבנייה	 לתכנון	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז,	רח'	הרצל	91,	
בימים	 בהן	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,08-9788444 טל'	 רמלה,	

ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

רחמים מלול  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	רחובות 	

מרחב	תכנון	מקומי	רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 רעננה	 ולבנייה	
מחוז	המרכז	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	רע/מק/814",	שינוי	

לתכנית	272/1,	בהתאם	לתכנית	292/1/א.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רעננה,	רח'	אלי	כהן	16	
-	גוש	7654,	חלקה	120.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	קו	בניין.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
העתק	 	.09-7610516 טל'	 רעננה,	 	,6 השוק	 רח'	 רעננה,	 ולבנייה	
ההתנגדות	יומצא	למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	

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

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

איתן גינזבורג  
יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	רעננה 	

מרחב	תכנון	מקומי	חבל	מודיעין

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

מס'	חמ/מק/21/479",	שינוי	לתכנית	גז/12/479.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	בן	שמן	-	גוש	5704	
)חלק	מהגוש(,	ח"ח	45;	מגרש	409.

בניין	צדי	מ–4	מ'	המותרים	 קו	 מטרות	התכנית:	א(	שינוי	
ל–2.8	מ'	בעבור	מדרגות	ירידה	למרתף	)קיים(;	ב(	הסבת	15	מ"ר	
שטח	שירות	מחניה	לשטח	שירות	מחסן;	ג(	העברת	שטח	עיקרי	
מקומה	א'	למרתף,	סך	הכל	46	מ"ר;	ד(	כניסה	חיצונית	למרתף.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	לפי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	חודשיים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
ולבנייה	חבל	מודיעין,	רח'	מודיעים	10,	שהם,	טל'	03-9722887.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

שמעון סוסן 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	חבל	מודיעין 	

מרחב	תכנון	מקומי	מזרח	השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 השרון	 מזרח	 ולבנייה	 לתכנון	
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מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 המרכז	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	
מש/מק/321/1/7",	שינוי	לתכנית	מש/1/838.

גוש	 	- קלנסואה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
7863,	ח"ח	44.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	הקטנת	קו	בניין	קדמי	מערבי	
מ–5	מ'	ל–1.70	מ';	ב(	הקטנת	קו	בניין	צדי	דרומי	וצפוני	מ–3	מ'	
	ל–2.50	מ';	ג(	הקטנת	קו	בניין	אחורי	מזרחי	מ–5	מ'	ל–2.50	מ';	

ד(	קביעת	הוראות	בנייה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 לפי	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 ממועד	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	 ההודעה	
קלנסווה	 השרון,	 מזרח	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	
המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.42837
	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז,	שד'	הרצל	91,	רמלה	72430,	טל'	

.08-9788444

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
סיגל לחמני  

יושבת	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מזרח	השרון 	

מרחב	תכנון	מקומי	שורקות

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

מק/2/260",	שינוי	וכפיפות	לתכנית	בר/מק/260.

גוש	 	- ברנר	 גבעת	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
3798,	חלקה	106.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	קביעת	התכליות	המותרות	לפי	
עיקרי	 ניוד	שטח	 ב(	 ב';	 דרגה	 4	בתחנת	תדלוק	 תיקון	 תמא18,	
מגגון	אי	המשאבות	לצורכי	שירותי	רכב	ושירותים	סניטריים	
העיקרי	 השטח	 סך	 את	 לשנות	 בלי	 ב'	 מדרגה	 תדלוק	 בתחנת	
המותר	לפי	תב"ע	בר/מק/260;	ג(	ניוד	חלק	משטח	עיקרי	המותר	

לצורכי	שטחי	שירות.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	 ההודעה	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	שורקות,	דואר	גבעת	ברנר	
60948,	טל'	08-9412991,	08-9412714.	העתק	ההתנגדות	יומצא	
למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז,	קרית	

הממשלה,	שד'	הרצל	91,	רמלה	72430,	טל'	08-9788444.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
ציון רבי  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	שורקות 	

מרחב	תכנון	מרחבי	שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 שרונים	 ולבנייה	
הצ/מק/269/1-5",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 המרכז	 מחוז	
הצ/במ/193/1-5,	 הצ/0/1-5,	 הצ/200/1-5,	 לתכניות	 שינוי	

הצ/מק/193/1-5א,	הצ/מק/193/1-5ב,	הצ/100/1-5א.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	תל	מונד,	רח'	הצבר,	
קואורדינטה	X	-	192.568,	קואורדינטה	Y	-	683.955;	גוש	9049,	

חלקה	58;	שטח	התכנית:	0.948	מ"ר.

קווי	 שינוי	 	+ ל–3	 מ–2	 יח"ד,	 מס'	 הגדלת	 מטרת	התכנית:	
בלא	 תכסית,	 שינוי	 	+ בינוי	 והוראות	 בנייה	 הוראות	 	+ בניין	

תוספת	שטחים	עיקריים.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	הגדלת	מס'	היחידות	המותרות	
בחלקה	58	מ–2	ל–3;	ב(	שינוי	של	הוראות	לפי	תכנית	בדבר	בינוי	
או	עיצוב	אדריכלי;	ג(	שינוי	של	תכסית	מותרת	מ–30%	ל–37%.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	המרחבית	לתכנון	
נתניה,	 פולג,	 תעשייה	 אזור	 4ג,	 הצורן	 רח'	 שרונים,	 ולבנייה	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.09-8636000 טל'	
קרית	 	,91 הרצל	 רח'	 המרכז,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	

הממשלה,	רמלה,	טל'	08-9788444.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

אפרים בולמש 	
יושב	ראש	הוועדה	המרחבית 	

לתכנון	ולבנייה	שרונים 	

מחוז	הצפון
מרחב	תכנון	מקומי	נהריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 נהריה	 ולבנייה	
מחוז	הצפון	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	ג/נה/מק/104",	שינוי	

לתכניות	ג/851,	ג/במ/103,	בהתאם	לתכנית	ג/10304.
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גבעת	 שכ'	 נהריה,	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
אוסישקין,	רח'	שלמה	המלך	27	-	גוש	18146,	חלקות	145,	262	

בשלמותן,	ח"ח	144,	265,	348,	421.

עדכון	 מגרשים,	 וחלוקת	 איחוד	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
גבולות	מגרשים/חלקות	לפי	מדידה	מתוקנת	בלא	שינוי	שטח	

וייעוד	של	מגרשים.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
ולבנייה	נהריה,	שד'	הגעתון	19,	נהריה,	טל'	04-9879891,	פקס'	
04-9512324.	שעות	קבלת	קהל,	בימים	א',	ד',	בשעות:	12.30-8.30,	
אחה"צ	בשעות:	18.00-16.00,	ביום	ג',	בשעות:	12.30-8.30	לאנשי	
מקצוע	בלבד,	בימים	ב'	ו–ה'	אין	קבלת	קהל.	העתק	ההתנגדות	
יומצא	למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	

קרית	רבין,	ת"ד	595,	נצרת	עילית	1700,	טל'	04-6508555.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	נהריה

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

נה/מק/71",	שינוי	לתכניות	ג/במ/103,	ג/851,	ג/10715.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נהריה	-	גוש	18146,	
חלקה	103,	ח"ח	110,	111,	119.

בנייה	 לפי	 בניין	 קו	 הקטנת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
קיימת,	כלומר	קו	בניין	צדי	צפוני	1.20	מ'	מינימום	ורק	בקטע	

A	-	כמסומן	בתשריט	במקום	5	מ'	המותרים.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
24.10.2008	ובילקוט	הפרסומים	5956,	התשס"ט,	עמ'	4077.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	נהריה,	שד'	הגעתון	19,	נהריה,	טל'	04-9879891,	
בשעות:	 ד',	 א',	 בימים	 קהל:	 קבלת	 )שעות	 	04-9512324 פקס'	
לאנשי	 	14.30-12.00 בשעות:	 ה',	 ביום	 	,18.00-16.00	 ,12.00-8.30
מקצוע	בלבד,	בימים	ב'	ו–ג'	אין	קבלת	קהל(	ובמשרדי	הוועדה	
נצרת	 הממשלה,	 קרית	 הצפון,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	
עילית,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	

האמורים	פתוחים	לקהל.	

ז'קי סבג  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	נהריה 	

מרחב	תכנון	מקומי	נצרת

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

לתכנון	ולבנייה	נצרת	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	נצ/מק/1169",	שינוי	לתכנית	ג/12868. 	)1(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נצרת	-	גוש	16578,	 	
חלקה	100.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	בקווי	בניין	קדמי. 	

"תכנית	מפורטת	מס'	נצ/מק/1178", שינוי לתכניות ג/3417,  	)2(
ג/10701.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נצרת	-	גוש	16577,	 	
ח"ח	7.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	בקווי	בניין. 	

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

טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	נצרת

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

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

"תכנית	מפורטת	מס'	נצ/מק/1157",	שינוי	לתכניות	ג/2634,	 	)1(
ג/16012,	נצ/מק/1146.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נצרת	-	גוש	16578,	 	
ח"ח	1.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	בקווי	בניין	לפי	קו	אדום	 	
מקווקו	בתשריט;	ב(	הגדלת	כיסוי	קרקע	מותר.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
20.5.2011	ובילקוט	הפרסומים	6283,	התשע"א.

"תכנית	מפורטת	מס'	נצ/מק/1170",	שינוי	לתכנית	ג/9000. 	)2(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	נצרת	-	גוש	16541,	 	
ח"ח	41.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	בקווי	בניין. 	

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

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

פתוחים	לקהל.

עלי סלאם 	
																																						יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית

לתכנון	ולבנייה	נצרת 	
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מרחב	תכנון	מקומי	עפולה

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

גבת/5/90",	שינוי	לתכנית	ג/בת/90.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	עפולה	-	גוש	16698,	
חלקות	59,	61,	62	בשלמותן,	ח"ח	65.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	התוויית	מערכת	דרכים	פנימית	
בניין;	 בקווי	 שינוי	 ג(	 דרך;	 הרחבת	 ב(	 חניות;	 והסדרת	 	חדשה	

ד(	איחוד	וחלוקה.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
ולבנייה	עפולה,	רח'	יהושע	47,	עפולה,	טל'	04-6520344.	העתק	
ההתנגדות	יומצא	למשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	
עילית,	 נצרת	 הפנים,	 משרד	 הממשלה,	 קרית	 הצפון,	 	מחוז	

טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	עפולה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
עפ/ ג/במ/206,	 לתכניות	 שינוי	 מערבית,	 צפון	 עפ/מק/8/206"	

מק/גבמ/2/206.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	עפולה,	עיר	חרוב	-	
גוש	16740,	חלקות	74-64,	76,	118	בשלמותן,	ח"ח	75,	85.

מגרשים;	 של	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
ב(	חילופי	שטחים	בלי	לשנות	את	השטח	הכולל	של	כל	ייעוד	

קרקע	בתחום	תכנית	מאושרת.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
11.2.2011	ובילקוט	הפרסומים	6217,	התשע"א,	עמ'	3314.

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

פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
ג/ לתכנית	 שינוי	 הקמח,	 תחנת	 ביג	 עפ/מק/גבת/9/180",	 מס'	

בת/180.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	עפולה,	השוק	-	גוש	
	58 	,2 חלקות	 	,16700 גוש	 בשלמותן;	 	47 	,46 	,1 חלקות	 	,16661

בשלמותן.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	קווי	בניין;	ב(	שינוי	הוראות	
התכנית.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
3.5.2012	ובילקוט	הפרסומים	6423,	התשע"ב,	עמ'	4339.

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

פתוחים	לקהל.

חביב פרץ  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	עפולה 	

מרחב	תכנון	מקומי	צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
צפ/ מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
מק/54",	שינוי	קווי	בניין	והקלה	של	6%,	רח'	נוף	כנרת	27,	שינוי	

לתכנית	ג/4285.

	,13531 גוש	 	- צפת	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
חלקה	27	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	קווי	בניין	ותוספת	של	6%	
באחוזי	הבנייה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
28.2.2012	ובילקוט	הפרסומים	6399,	התשע"ב,	עמ'	3313.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	צפת,	רח'	ירושלים	50,	צפת,	טל'	04-6927465,	
ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	קרית	
וכל	 	,04-6508508 טל'	 עילית,	 נצרת	 הפנים,	 משרד	 הממשלה,	
מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל.

אילן שוחט  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	צפת 	

מרחב	תכנון	מקומי	אצבע	הגליל

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

תכניות	אלה:

שינוי	 אג/מק/047/2101",	 מס'	 מקומית	 מפורטת	 "תכנית	 	)1(
לתכנית	מיתאר	ג/2101.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מועצה	מקומית	יסוד	 	
המעלה	-	גוש	13989,	ח"ח	1,	2,	34.
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עיקרי	הוראות	התכנית	ומטרתה:	שינוי	ייעוד	קרקע	חקלאית	 	
תנועה	 כיכר/מעגל	 יציאת	 לצורך	 קיים	 כביש	 להרחבת	

בצומת	כניסה	לשכונת	מגורים,	כביש	22.

שינוי	 אג/מק/171/5626",	 מס'	 מקומית	 מפורטת	 "תכנית	 	)2(
לתכנית	מיתאר	ג/5626.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מועצה	מקומית	ראש	 	
פינה	-	גוש	13939,	ח"ח	44,	47;	גוש	13940,	ח"ח	59,	60,	83,	

.112

עיקרי	הוראות	התכנית	ומטרתה:	א(	הגדלת	שטח	)הפקעה(	 	
להוראות	 ג/8886	 הוראות	 בין	 התאמה	 ב(	 ציבור;	 למבני	

ג/11261;	ג(	עדכון	הוראות	בינוי	ועיצוב	אדריכלי.

שינוי  אג/מק/044/5952",  מס'	 מקומית	 מפורטת	 "תכנית	 	)3(
לתכנית מיתאר ג/12815.

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

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

ובשעות	 בימים	 בתכניות,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
על	ידי	תכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	לפי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
להגיש	התנגדות	בתוך	60	ימים	ממועד	פרסומה	של	ההודעה	
הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
העליון,	 הגליל	 קניון	 הגליל,	 ולבנייה	אצבע	 לתכנון	 המקומית	
העתק	 את	 ימציא	 המתנגד	 	.04-6800077 טל'	 הגלילית,	 חצור	
מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 התנגדותו	
טל'	 	,17000 עילית	 נצרת	 	,595 ת"ד	 הממשלה,	 קרית	 הצפון,	

.04-6508508

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	אצבע	הגליל

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

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

לתכנית	 שינוי	 אג/מק/169/5626",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)1(
ג/5626.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	ראש	פינה	-	גוש	13941,	 	
חלקות	82,	83.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	מחדש;	ב(	הסדרת	 	
קווי	בניין.

הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
6423,	התשע"ב,	עמ'	4339.

לתכנית	 שינוי	 אג/מק/088/10052",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	  )2(
ג/10052.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	חצור	הגלילית	-	גוש	 	
13935,	חלקות	52-42,	65-63,	73-68	בשלמותן,	ח"ח	55,	56.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	הגדלת	צפיפות	הדיור	למגרש;	 	
כיסוי	 שינוי	שטח	 ג(	 בתכנית;	 הקבוע	 בניין	 בקו	 שינוי	 ב(	
קרקע;	ד(	שינוי	בהוראות	בדבר	גודל	שטח	מגרש	שמותר	
להקים	עליו	בניין;	ה(	קביעת	הוראות	למתן	היתרי	בנייה.

הפרסומים	 בילקוט	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
6457,	התשע"ב, עמ' 5714.

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

בהן	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

ישכר פרנקנטהל  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	אצבע	הגליל 	

מרחב	תכנון	מקומי	בקעת	בית	הכרם

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

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

"תכנית	מפורטת	מס'	ג/בכ/32/11/6778",	שינוי	קווי	בניין. 	)1(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	דיר	אל	אסד	-	גוש	 	
18818	)מוסדר(,	ח"ח	17;	מגרש	39	בשלמותו;	שטח	התכנית:	

870	מ"ר.

מטרת	התכנית:	שינוי	קווי	בניין	לפי	תשריט. 	

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
3.1.2012	ובילקוט	הפרסומים	6399,	התשע"ב,	עמ'	3314.

מפורטת	 תכנית	 ג/בכ/28/11/7247",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)2(
לאיחוד	וחלוקה	בהסכמה.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	דיר	אל	אסד	-	גוש	 	
18818	)מוסדר(,	ח"ח	60;	שטח	התכנית:	2,189	מ"ר.

מטרת	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	בהסכמה;	ב(	שינוי	קווי	 	
בניין;	ג(	שינוי	תכסית	קרקע.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
1.12.2011	ובילקוט	הפרסומים	6361,	התשע"ב, עמ' 1988.

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

ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

אלכס שפול  
																																												יושב	ראש	הוועדה	המקומית

																																									לתכנון	ולבנייה	בקעת	בית	הכרם

מרחב	תכנון	מקומי	גבעות	אלונים

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

מק/16/12",	שינוי	לתכנית	ג/7144.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	ביר	אל	מכסור	-	גוש	
12217,	ח"ח	53;	שטח	התכנית:	814	מ"ר.

מטרת	התכנית:	הקטנת	קווי	בניין	בביר	אלמכסור.
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ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
	.04-9502021 טל'	 שפרעם,	 	,505 ת"ד	 אלונים,	 גבעות	 ולבנייה	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	

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

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

נאהד חאזם 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
																																											לתכנון	ולבנייה	גבעות	אלונים

מרחב	תכנון	מקומי	גולן

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

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

לתכנית  שינוי  גו/מק/05/12336",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/12336.

גוש   - קשת  מושב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
201000, חלקה 10.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה.  

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
11.5.2012	ובילקוט	הפרסומים	6439,	התשע"ב,	עמ'	5008.

לתכנית  שינוי  גו/מק/02/13649",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/13649.

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

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה; ב( שינוי חלוקת   
תכסית  בינוי,  הוראת  שינוי  ג(  המותרים;  הבנייה  שטחי 

קרקע.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
6.4.2012	ובילקוט	הפרסומים	6423,	התשע"ב, עמ' 4340.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאות	 האמורות	 התכניות	
לתכנון	ולבנייה	גולן,	קצרין	12900,	טל'	04-6969712,	וכן	במשרדי	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	קרית	הממשלה,	
בהן	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,04-6508508 טל'	 עילית,	 נצרת	

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

אלי מלכה  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	גולן 	

מרחב	תכנון	מקומי	הגלבוע

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

ולבנייה	מחוז	הצפון	מופקדות	תכניות	אלה:

לתכניות  שינוי  ג/גל/מק/183",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
לתכניות  כפיפות  ג/במ/295,  ג/626,  ג/2059,  ג/13089, 
תמא35,  לתכניות  בהתאם  תמא34/ב/4,  תמא34/ב/3, 

תממ 9/2.

גוש   - צבי  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17092, חלקות  גוש  26-24 בשלמותן;   ,21-3 17091, חלקות 
 ,49-46  ,37  ,35-9 חלקות   ,17093 גוש  בשלמותן;   30-2
-94  ,88-84  ,81-75  ,73-71  ,68-64  ,59  ,57  ,56  ,54  ,52  ,51

 ;20  ,17 ח"ח   ,17106 גוש   ;123-119  ,116-111  ,105-102  ,98 
גוש 23174, ח"ח 10.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקה והסדרת גבולות   
וכניסה  דרכים  מערכת  הסדרת  ב(  בהסכמה;  הנחלות 
ליישוב על ידי הרחבה ו/או איחוד וחלוקה; ג( איחוד שטח 
למבני ציבור במרכז היישוב; ד( שינוי קווי בניין למבנים 
הקיימים בתוך שטח המגורים ושטח חקלאי ביום אישור 
סופיים  גבולות  וקביעת  הסדרת  ה(  שהם;  כפי  התכנית 

לצורכי תצ"ר.

"תכנית	מפורטת	מס'	ג/גל/מק/191",	שינוי	לתכנית	ג/8184. 	)2(

גוש	 יחזקאל	-	 השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	כפר	 	
23089,	ח"ח	123,	124.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	חלוקת	שטח	המגורים	)בנחלה(	 	
לפי	 מותרות	 בנייה	 בזכויות	 שינוי	 בלא	 ונחלה	 למגרש	
קביעת	 ג(	 למגרשים;	 בניין	 קווי	 הגדרת	 ב(	 ת.מ.ג/8184;	

הוראות	בהתאם.

ג/ לתכנית	 שינוי	 גל/גל/מק/192",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	  )3(
במ/204.

	,20792 גוש	 	- נר	 גן	 ומקומם:	 השטחים	הכלולים	בתכנית	 	
חלקה	145	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	קווי	בניין	צדיים	מ–3	מ'	 	
ל–0.0	בחלק	אחורי	של	מגרש	לצורך	קירוי	בריכה	טיפולית;	
של	 אחורי	 בחלק	 ל–0.0	 מ'	 מ–3	 אחורי	 בניין	 קו	 שינוי	 ב(	

מגרש	לצורך	קירוי	בריכה	טיפולית.

"תכנית	מפורטת	מס'	ג/גל/מק/193",	שינוי	לתכנית	ג/16025. 	)4(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רם	און	-	גוש	20775,	 	
חלקה	42	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	ושינוי	גאומטרי	 	
של	תחום	המגורים	בנחלה,	בלא	שינוי	בסך	כל	השטחים;	
ב(	הסדרת	קווי	בניין	באזור	המגורים,	אזור	פל"ח	והשטח	

החקלאי.

"תכנית	מפורטת	מס'	ג/גל/מק/194",	שינוי	לתכנית	ג/14991. 	)5(

	- איחוד	 חרוד	 עין	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
גוש	23106,	ח"ח	23,	24,	26,	27.

שנפלה	 סופר	 טעות	 תיקון	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
4,	ובסעיף	 2.2.	ס.ק.	 בהוראות	תכנית	ג/גל/מק/125	בסעיף	
5,	בדבר	מספור	תאי	השטח	1000	ו–1001;	ב(	הסעיפים	להלן	
הם	בהתאם	להוראות	תכנית	ג/גל/מק/125,	למעט	המצוין	
בפרק	 כמשמעותם	 מגרשים,	 של	 וחלוקה	 איחוד	 	.1 בקו:	
של	 הכולל	 בשטח	 שינוי	 בתכנית	 ובלבד	שאין	 ז'	 סימן	 ג',	
כל	ייעוד;	2.	שינוי	קו	בניין	כדלהלן:	בייעוד	קרקע	למרכז	
אזרחי	כדלהלן	-	קו	בניין	צדי	-	0	במקום	3	מ';	שינוי	קו	
בניין	בייעוד	קרקע	למבני	ציבור	-	קו	בניין	צדי	-	0	במקום	
כדלהלן:	 אדריכלי	 ועיצוב	 בינוי	 בהוראות	 שינוי	 	.3 מ';	 	3
התנועה	 הסדרי	 בנספח	 כמפורט	 	- החניה	 מערך	 קביעת	
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והחניה,	נספח	מנחה;	הוראות	בדבר	עיצוב	הבתים	והגגות,	
מחסנים	וחניות,	פיתוח	המגרשים,	חומרי	גמר	-	כמפורט	
בסעיף	2.1.4;	4.	שינוי	חלוקת	שטחי	הבנייה	בלי	שינוי	הסך	
הכל,	ושינוי	הוראות	בדבר	מגרש	כדלהלן:	מתחם	1	-	תא	
שטח	 תא	 	- 	2 מתחם	 	;12 במקום	 יח"ד	 	10 	- 	1000 שטח	
1001	-	18	יח"ד	במקום	16,	ובסך	הכל	28	יח"ד	בלא	שינוי	

מתכנית	מיתאר	ג/14991.

ובשעות	 בימים	 בתכניות,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 תכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 ממועד	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	 ההודעה	
	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	הגלבוע,	ד"נ	גלבוע	18120,	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-6533252 טל'	
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	ת"ד	595,	קרית	הממשלה,	

נצרת	עילית	17000,	טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	גלבוע

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 	והבנייה,	
ג/במ/179,	 לתכנית	 שינוי	 שטחים,	 החלפת	 אומן,	 ג/גל/מק/181",	

כפיפות	לתכנית	תממ2/9.

	,20734 גוש	 	- אומן	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
חלקות	47,	48,	105,	112,	113,	120	בשלמותן.

כל	 בסך	 שינוי	 בלא	 שטחים	 החלפת	 א(	 התכנית:	 מטרת	
השטחים	המאושרים	בתכנית;	ב(	שינוי	קווי	בניין.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
18.11.2011	ובילקוט	הפרסומים	6338,	התשע"ב,	עמ'	1239.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
	,04-6533252 טל'	 	,18120 גלבוע	 ד"נ	 הגלבוע,	 ולבנייה	 לתכנון	
הצפון,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 	ובמשרדי	
ת"ד	595,	נצרת	עילית,	טל'	04-6508508,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

דניאל עטר 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	הגלבוע 	

מרחב	תכנון	מקומי	גליל	מזרחי

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

מק/גמ/405/13115",	נין,	שינוי	תכנית	בינוי.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	ניין	)בוסתן	אל	מרג'(	
-	גוש	17200	)מוסדר(,	ח"ח	21,	22,	25,	26;	גוש	17202	)מוסדר(,	

	,4 	,3 ח"ח	 בשלמותה,	 	2 חלקה	 )מוסדר(,	 	17208 גוש	 	;31 	ח"ח	
15-13,	31,	40;	שטח	התכנית:	2,896	מ"ר.

מטרות	התכנית:	א(	שינוי	הבינוי	המחייב	המאושר	בתכנית	
ג/13115;	ב(	שינוי	בתכסית	הבנייה	מ–25%	ל–27%.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
25.5.2012	ובילקוט	הפרסומים	6439,	התשע"ב,	עמ'	5009.

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

פתוחים	לקהל.

צביקה כהן 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	הגליל	המזרחי 	

מרחב	תכנון	מקומי	גליל	עליון

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

מס'	גע/מק/222",	שינוי	לתכנית	ג/7753.

גוש	 	- בלום	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
13492,	ח"ח	4,	13;	גוש	13494,	ח"ח	5.

מטרת	התכנית:	איחוד	וחלוקה	מחדש	של	אזור	מבני	משק	
לפי	ג/7753	לצורך	בניית	לולים	נוספים.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
12.9.2011	ובילקוט	הפרסומים	6292,	התשע"א,	עמ'	6506.

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

פתוחים	לקהל.

יוסף ברון  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	גליל	עליון 	

מרחב	תכנון	מקומי	גליל	עליון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
גע/מק/243",	שינוי	לתכנית	ג/13535,	כפיפות	לתכנית	ג/17260.

	,13414 גוש	 	- שמיר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
ח"ח	2.

מטרות	התכנית:	א(	איחוד	וחלוקה	מחדש	של	מגרשי	מגורים	
למתן	 תנאים	 קביעת	 ג(	 בניין;	 קווי	 שינוי	 ב(	 קהילתית;	 בהרחבה	

היתרי	בנייה.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
27.1.2012	ובילקוט	הפרסומים	6399,	התשע"ב,	עמ'	3319.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
טל'	 	,12100 עליון	 גליל	 ד"נ	 העליון,	 הגליל	 ולבנייה	 	לתכנון	
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וחלוקה בלא שינוי בשטח הכולל  מטרת התכנית: איחוד   
של כל ייעוד, ושינוי בקו בניין.

שינוי  בלא  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע; ב( שינוי בקו בניין.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
3.7.2011	ובילקוט	הפרסומים	6283,	התשע"א, עמ' 6115.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאות	 האמורות	 התכניות	
-6628210 טל'	 תחתון,	 גליל	 ד"נ	 התחתון,	 הגליל	 ולבנייה	 לתכנון	
04,	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	קרית	
הממשלה,	נצרת	עילית,	טל'	04-6508508,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	

בהן	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

מוטי דותן  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	הגליל	התחתון 	

מרחב	תכנון	מקומי	יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תשריט איחוד וחלוקה
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
לתכנון	ולבנייה	יזרעאלים	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	
ולבנייה	מחוז	הצפון	מופקד	"תשריט	איחוד	וחלוקה	מס'	מק/

יז/20/2293",	שינוי	לתכנית	מק/יז/05/2293.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	בית	לחם	הגלילית	-	
גוש	11376,	חלקה	54	בשלמותה.

אזור	 בין	 בנחלה	 גאומטרי	 שינוי	 הוראות	התכנית:	 עיקרי	
המגורים	לאזור	החקלאי,	ושינוי	בקווי	בניין.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
על	 נפגע	 עצמו	 הרואה	את	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
ידי	התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
פרסומה	של	ההודעה	 מיום	 ימים	 	60 להגיש	התנגדות	בתוך	
הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
עמק	 אזורית	 מועצה	 יזרעאלים,	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	
יומצא	למשרדי	 04-6520038.	העתק	ההתנגדות	 טל'	 יזרעאל,	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	משרד	הפנים,	

נצרת	עילית,	טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	יזרעאלים

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

ולבנייה	מחוז	הצפון	מופקדות	תכניות	אלה:

"תכנית	מפורטת	מס'	מק/יז/01/2800",	שינוי	לתכנית	ג/2800. 	)1(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מועצה	אזורית	מגידו	 	
-	גוש	12342,	ח"ח	2,	8,	12.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	הרחבת	דרך	מאושרת;	ב(	הגדלת	 	
שטחים	לצורכי	ציבור.

04-6816373,	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	
וכל	 	,04-6508503 טל'	 עילית,	 נצרת	 הממשלה,	 קרית	 הצפון,	
מעוניין	רשאי	לעיין	בה	בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	

פתוחים	לקהל.

מרחב	תכנון	מקומי	הגליל	התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 התחתון	 הגליל	 ולבנייה	 לתכנון	
לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	גת/
מק/1/3126",	שינוי	לתכנית	ג/3126,	כפיפות	לתכניות	ג/10988,	

ג/13618,	תמא34/ב/4,	תמא35,	תממ2/9.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מצפה	-	גוש	15086,	
חלקה	181	בשלמותה.

בשטח	 שינוי	 בלא	 חלוקה	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
הכולל	של	כל	ייעוד	קרקע;	ב(	שינוי	בקווי	בניין	אחורי	באזור	

המגורים.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	לפי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
.04-6628210 טל'	 תחתון,	 גליל	 ד"נ	 התחתון,	 הגליל	 	ולבנייה	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	
	,17511 עילית	 נצרת	 הממשלה,	 קרית	 הצפון,	 מחוז	 	ולבנייה	

טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	הגליל	התחתון

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

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

"תכנית	מפורטת	מס'	גת/מק/3/4477",	שינוי	גאומטרי	של	  )1(
שטח	המגורים	בנחלה	מס'	32,	כפר	זיתים,	שינוי	לתכנית	

ג/4477,	כפיפות	לתכניות	ג/10988,	גת/מק/4/4477.

גוש	 	- זיתים	 כפר	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
17333,	ח"ח	100-97,	108-102.

מטרת	התכנית:	שינויים	גאומטריים	בשטח	המיועד	למגורים. 	

שטח	 של	 וחלוקה	 איחוד	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
המגורים	בהסכמת	הבעלים;	ב(	שינוי	קווי	בניין	לפי	מבנה	

קיים.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
5.1.2012	ובילקוט	הפרסומים	6383,	התשע"ב,	עמ'	2837.

לתכנית  שינוי  גת/מק/3/5361",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/5361, כפיפות לתכניות ג/10988, ג/13618.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הזורעים - גוש 15273,   
ח"ח 31-20; מגרש 42 בשלמותו.
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מרחב	תכנון	מקומי	מבוא	העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 העמקים	 מבוא	 ולבנייה	
ולבנייה	מחוז	הצפון	מופקדת	"תכנית	מס'	2/מעמק/69/17359",	

שינוי	לתכניות	ג/9156,	2/ג/מע/005/6659,	גנ/17359.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רמת	ישי	-	גוש	11184,	
חלקה	2	בשלמותה.

בין	 שטחים	 מיקום	 החלפת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
וחלוקה	 איחוד	 ידי	 על	 מ"ר	 	170 של	 בשטח	 למגורים	 שצ"פ	
ייעוד	ממגורים	לשצ"פ	ומשצ"פ	למגורים;	 בהסכמה;	ב(	שינוי	

ג(	הסדרת	קווי	בניין	למבנים	קיימים.

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

טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
ראפע חג'אג'רה  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מבוא	העמקים 	

מרחב	תכנון	מקומי	מעלה	הגליל
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הגליל	 מעלה	 ולבנייה	 לתכנון	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 הצפון	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	
כפיפות	 ג/13732,	 ג/12687,	 לתכניות	 שינוי	 מג/מק-28/2010",	

לתכנית	ג/במ/24.

)שכונת	 שלומי	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
הארזים(	-	גוש	18221,	חלקות	327,	328,	330,	348	בשלמותן,	ח"ח	

.350	,349

שטחים	 בין	 שטחים	 החלפת	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
למבני	ציבור	ושטח	ציבורי	פתוח	כדי	לאפשר	רצף	תכנוני	של	שטחי	

ציבור;	ב(	הסדרת	גבולות	שטחים	ירוקים	בהתאם	לקיים	בשטח.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
רשאי	 לחוק,	 	100 סעיף	 לפי	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
לתכנון	ולבנייה	מעלה	הגליל,	טל'	04-9979659.	העתק	ההתנגדות	
הצפון,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	 יומצא	

קרית	הממשלה,	ת"ד	595,	נצרת	עילית	17000.

"תכנית	מפורטת	מס'	מק/יז/12/3657",	שינוי	לתכנית	ג/3657. 	)2(

	- המושבה	 יקנעם	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
גוש	11086,	חלקה	37	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	קו	בניין	צדי	מ–3	מ'	כמסומן	 	
בתשריט.

"תכנית	מפורטת	מס'	מק/יז/02/4836". 	)3(

גוש	 	- חג'אג'רה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
10343,	ח"ח	1.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	בקווי	בניין. 	

לתכנית	 שינוי	 מק/יז/02/15286",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 	)4(
ג/15286.

גוש	 	- הגליל	 אלון	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	 	
17846,	חלקה	215	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	חלוקת	מגרש	המיועד	למגורים	א'	 	
בלא	שינוי	בזכויות	הבנייה	המותרות	ושינויים	בקווי	בניין.

ובשעות	 בימים	 בתכניות,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
על	 נפגע	 עצמו	 הרואה	את	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
ידי	תכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
פרסומה	של	ההודעה	 מיום	 ימים	 	60 להגיש	התנגדות	בתוך	
הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
עמק	 אזורית	 מועצה	 יזרעאלים,	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	
יומצא	למשרדי	 04-6520038.	העתק	ההתנגדות	 טל'	 יזרעאל,	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	משרד	הפנים,	

נצרת	עילית,	טל'	04-6508508.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	יזרעאלים

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

מק/יז/04/12466",	שינוי	לתכניות	ג/12466,	מק/יז/03/12466.

גוש	 	- גזית	 קיבוץ	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
23245,	ח"ח	2,	9;	גוש	23249,	ח"ח	4,	6,	8.

עיקרי	הוראות	התכנית:	הסדרת	מערכת	הדרכים	הפנימיות	
באזור	התעשייה	בקיבוץ.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
1.6.2012	ובילקוט	הפרסומים	6439,	התשע"ב,	עמ'	5010.

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

פתוחים	לקהל.

עידו דורי  
יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	יזרעאלים 	
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המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	ת"ד	595,	נצרת	עילית	17000,	
טל'	04-6508508.

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

שעליהן	היא	מסתמכת.

רון שני  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	משגב 	

מרחב	תכנון	מקומי	עמק	המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	89	לחוק	התכנון	והבנייה,	
התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	עמק	
המעיינות	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון	
מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	עמק/מק/31",	שינוי	לתכנית	גבמ/150,	

כפיפות	לתכניות	תמא34/ב/4,	תמא35,	תממ2	תיקון	9.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	רויה	-	גוש	20907,	ח"ח	10.

מטרת	התכנית:	שינוי	פסקה	בתקנון.

הסרת	 בדבר	 בתקנון	 פסקה	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
הצורך	באישור	משרד	החקלאות.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
ידי	 על	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
המאוחרת	 ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	
לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
שאן,	 בית	 עמק	 המעיינות,	 עמק	 ד"נ	 המעיינות,	 עמק	 	ולבנייה	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-6065866 טל'	
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	משרד	הפנים,	נצרת	עילית,	

טל'	04-6508555.
התנגדות	לתכנית	לא	תתקבל	ולא	תידון	אלא	אם	כן	הוגשה	בכתב	
בפירוט	הנמקות	ובליווי	תצהיר	המאמת	את	העובדות	שעליהן	היא	

מסתמכת.
יורם קרין 	

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	עמק	המעיינות 	

מרחב	תכנון	מקומי	עמק	המעיינות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	117	לחוק	התכנון	והבנייה,	
עמק/מק/27",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	

שינוי	לתכניות	ג/16066,	ג/9266.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	שדה	נחום	-	גוש	23282	
	,271 	,270 	,268-259 	,256-253 	,230-117 	,65-4 חלקות	 )מוסדר(,	
278,	279,	288,	289	בשלמותן;	מגרשים:	230-114,	62-1	בשלמותם	

מתכנית	ג/9266.

שינוי	 ב(	 אחוריים;	 בניין	 קווי	 שינוי	 א(	 התכנית:	 מטרות	
בהוראות	תכסית	מותרת	במגרש;	ג(	ביטול	חובת	קירוי	חניה	בייעוד	

הקרקע	למגורים.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	בקווי	בניין	אחוריים	מ–6	מ'	
ל–3	מ';	ב(	הפרדת	שטח	תכסית	המבנה	מתכסית	חניה	מקורה;	ג(	

ביטול	חובת	קירוי	חניה.

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

שעליהן	היא	מסתמכת.
אדם קולמן  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מעלה	הגליל 	

מרחב	תכנון	מקומי	מרום	הגליל

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

גבמ/4/65",	שינוי	לתכניות	ג/גבמ/65,	גבמ/129.

יוחאי	-	גוש	 השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	מושב	בר	
13679;	מגרש	10.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	בקווי	בניין.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
על	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
רשאי	 לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
	,13110 צפת	 דואר	 	,90000 ת"ד	 הגליל,	 מרום	 ולבנייה	 	לתכנון	

טל'	04-6919806,	פקס'	04-6987734.

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

שעליהן	היא	מסתמכת.
עמית סופר 	

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	מרום	הגליל 	

מרחב	תכנון	מקומי	משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	89	לחוק	התכנון	והבנייה,	
ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	
שינוי	 מש/מק/1/15101",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 משגב	

לתכניות	ג/4390,	ג/9721,	ג/במ/298,	ג/15101.

משגב,	 אזורית	 מועצה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
שטח	 	;8 	,2 	,1 ח"ח	 	,19153 גוש	 	;14 ח"ח	 	,19152 גוש	 	- מכמנים	

התכנית:	8.449	דונם.

מטרת	התכנית:	הרחבת	דרכים	מאושרות.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
על	 נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
רשאי	 לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
	,20179 משגב	 ד"נ	 תרדיון,	 תעשיה	 אזור	 משגב,	 ולבנייה	 	לתכנון	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-9990102 טל'	
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בניין	 קווי	 בדבר	 הוראות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
בחלק	מחלקה	11	לבנייה	מוצעת	בהתאם	לתכנית	המאושרת	

שחלה	ובהתאם	לתשריט	החלוקה	המאושר.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
16.3.2012	ובילקוט	הפרסומים	6413,	התשע"ב,	עמ'	3900.

"תכנית	מס'	שג/מק/11/11",	שינוי	לתכנית	מאושרת	ג/6957. 	)3(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	טמרה	-	גוש	18583,	 	
ח"ח	26.

בלא	 בניין	 קווי	 בהוראות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
שינוי	באחוזי הבנייה, קווי הבניין בהתאם למצב המוצע 

המסומן בתשריט.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
10.6.2011	ובילקוט	הפרסומים	6264,	התשע"א,	עמ'	5418.

"תכנית	מס'	שג/מק/36/11",	שינוי	לתכנית	ג/5071. 	)4(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	כאבול	-	גוש	19610,	 	
ח"ח	30.

בניין	 קווי	 בדבר	 הוראות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
בזכויות	 שינוי	 בלא	 וחניה	 שטח	 פיתוח	 הנחיות	 וקביעת	
המסומן	 המוצע	 למצב	 בהתאם	 הבניין	 קווי	 הבנייה,	

בתשריט.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
3.2.2012	ובילקוט	הפרסומים	6413,	התשע"ב,	עמ'	3900.

"תכנית	מס'	שג/מק/43/11",	שינוי	לתכנית	מאושרת	ג/5071. 	)5(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	כאבול	-	גוש	19604,	 	
ח"ח	27,	30.

בניין	 קווי	 בדבר	 הוראות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
למצב	 בהתאם	 הבניין	 קווי	 הבנייה,	 בזכויות	 שינוי	 בלא	

המוצע	המסומן	בתשריט.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	 	
2.3.2012	ובילקוט	הפרסומים	6413,	התשע"ב,	עמ'	3900.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאות	 האמורות	 התכניות	
לתכנון	ולבנייה	טמרה,	ת"ד	377,	טמרה,	טל'	04-9868670,	ובמשרדי	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	נצרת	עילית,	ת"ד	
595,	נצרת	עילית,	טל'	04-6508508,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בהן	

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

סיאח חמוד 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	שפלת	הגליל 	

מחוז	הדרום
מרחב	תכנון	מקומי	אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 אילת	 ולבנייה	 לתכנון	
ולבנייה	מחוז	הדרום	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	2/מק/506",	
על	תכנית	זו	חלות	כל	הוראות	תכנית	מס'	2/מק417,	214/03/2,	

למעט	השינויים	הכלולים	בתכנית	זו.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אילת,	שחמון,	רובע	
6,	רח'	אח"י	אילת	6-4	-	גוש	40125,	חלקות	21-19	וחלקה	31;	

מגרשים	611-609,	907;	שטח	התכנית:	8.372	דונם.

הודעה	על	הפקדת	התכנית	פורסמה	בעיתונות	ביום	24.2.2012	
ובילקוט	הפרסומים	6399,	התשע"ב,	עמ'	3318.

התכנית	האמורה	נמצאת	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
	,04-6065866 טל'	 שאן,	 בית	 עמק	 ד"נ	 המעיינות,	 עמק	 ולבנייה	
משרד	 הצפון,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	
הפנים,	נצרת	עילית,	טל'	04-6508555,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה	

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

יורם קרין  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	עמק	המעיינות 	

מרחב	תכנון	מקומי	שפלת	הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	89	לחוק	התכנון	והבנייה,	
ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	
מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 הגליל	 שפלת	
הצפון	מופקדת	"תכנית	מס'	שג/מק/24/11",	שינוי	לתכניות	ג/15565,	

ג/1933,	ג/6769.

שעב,	 מקומית	 מועצה	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
שעב	-	גוש	19731,	חלקה	2	בשלמותה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	שינוי	הוראות	בדבר	קווי	בניין	לבנייה	
למצב	 בהתאם	 הבניין	 קווי	 הבנייה,	 בזכויות	 שינוי	 בלא	 הקיימת	

המוצע	המסומן	בתשריט.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	 ההודעה	
טל'	 טמרה,	 	,377 ת"ד	 טמרה,	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 	הוועדה	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.04-9868670
	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	ת"ד	595,	נצרת	עילית,	טל'	

.04-6508508

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

שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	שפלת	הגליל

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

התשכ"ה-1965,	בדבר	אישור	תכניות	אלה:

"תכנית	מס'	שג/מק/11/08",	שינוי	לתכנית	מאושרת	ג/6958.  )1(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	טמרה	-	גוש	18565,	ח"ח	 	
.11

בניין	 קווי	 בדבר	 הוראות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	 	
והגדלת מס' יחידות דיור מ–4 ל–5 בלא שינוי באחוזי הבנייה, 
מצב  לפי  הבניין  קווי  ל–60%,  מ–36%  קרקע  תכסית  הגדלת 

מוצע המסומן בתשריט.

הודעה	על	הפקדת	התכנית	פורסמה	בעיתונות	ביום	2.3.2012	 	
ובילקוט	הפרסומים	6413,	התשע"ב,	עמ'	3900.

"תכנית	מס'	שג/מק/23/09",	שינוי	לתכנית	מאושרת	ג/14677. 	)2(

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	טמרה	-	גוש	18565,	 	
ח"ח	11.
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ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
7.4.2009	ובילקוט	הפרסומים	5984,	התשס"ט,	עמ'	5191.

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

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

יצחק הלוי 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	אילת 	

מרחב	תכנון	מקומי	אשדוד

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית
התכנון	 לחוק	 	117 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	 	והבנייה,	
3/מק/2225",	שינוי	קווי	בניין	והנחיות	בינוי	במגרש	למגורים,	
לתכניות	 כפיפות	 	,14/106/03/3 לתכנית	 שינוי	 ה,	 רובע	
85/101/02/3,	62/101/02/3,	98/101/02/3,	3/מק/2071,	101/02/3.

ה,	 רובע	 אשדוד,	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
רח'	אברהם	שלונסקי	2,	גוש	2071,	חלקה	265,	ח"ח	280,	281;	

שטח	התכנית:	0.809	דונם.

מטרת	התכנית:	א(	שינוי	קווי	בניין	כדי	להסדיר	מצב	קיים;	
ב(	שינוי	הנחיות	הבינוי	לחניה.

קדמי	 נקודתי	 בניין	 קו	 שינוי	 א(	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
צפוני	מ–4	מ'	לקו	בניין	0,	שינוי	קו	בניין	נקודתי	קדמי	מערבי	
מ'	 בניין	צדי	דרומי	מ–5	 קו	 מ',	שינוי	 ו–4.93	 מ'	 ל–1.95	 מ'	 מ–5	
ל–4.90	מ',	הכל	כמסומן	בתשריט;	ב(	שינוי	בהנחיות	בינוי	בדבר	

בניית	חניה	ומחסן	בתחום	קווי	הבניין	המוצעים.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
28.10.2011	ובילקוט	הפרסומים	6322,	התשע"ב,	עמ'	772.

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
לתכנון	ולבנייה	אשדוד,	בית	עיריית	אשדוד,	הקריה,	ת"ד	28,	
במשרדי	 וכן	 	,08-8677810 פקס'	 	,08-8545318-9 טל'	 אשדוד,	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הדרום,	רח'	התקוה	4,	
ת"ד	68,	באר	שבע,	טל'	08-6263757,	וכל	מעוניין	רשאי	לעיין	בה	

בימים	ובשעות	שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

בוריס גיטרמן  
  ממלא	מקום	יושב	ראש	הוועדה
																																								המקומית	לתכנון	ולבנייה	אשדוד

מרחב	תכנון	מקומי	אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	117	לחוק	התכנון	והבנייה,	
4/מק/2208",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	

שינוי	לתכנית	147/03/4.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אשקלון,	שכ'	אפרידר,	
רח	יוהנסבורג	49	-	גוש	1959,	חלקה	183,	ח"ח	149,	174,	178.

עיקרי	הוראות	התכנית:	במגרש	מסחרי:	הסדרת	מצב	קיים	
על	ידי	שינוי	קווי	בניין.

ביום	 בעיתונות	 פורסמה	 התכנית	 הפקדת	 על	 הודעה	
18.3.2010	ובילקוט	הפרסומים	6088,	התש"ע.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	איחוד	מגרשים	609,	610,	611	
ו–907	וחלוקתם	מחדש,	על	ידי	הסטת	השביל	הציבורי	מגרש	907,	
כך	שיוביל	אל	המעבר	האפשרי	לשמורת	הטבע	בגב	המגרשים	
והמגרש	 	610 	,609 מגרשים	 איחוד	 התלול,	 לשיפוע	 במקום	
מגרש	 והגדרת	המגרש	שנותר	במקום	 שנוצר	מהסטת	השביל	
611	לאחר	גריעת	השטח	לשביל	ומיקומו	החדש,	הגדרת	גישה	
לחניה	משותפת	והורדת	כמות	המבנים	למגרשים	המאוחדים,	
הכל	תוך	התחשבות	בסביבה	בהתאם	לבינוי	המשופר	המוצע;	
ב(	שינוי	קו	הבניין	הקבוע	בתכנית	בהתאם	לחלוקה	החדשה	
ולפי	המופיע	בנספח	הבינוי;	ג(	שינוי	דירוג	המבנים	מ–3	קומות	
מרביות	ל–5	קומות	מרביות,	שינוי	כיוון	הדירוג	לכיוון	החזית	
המזרחית,	הכל	בהתאם	לנספח	הבינוי	המחייב	לנושא	זה.	בכל	
אופן	במגרשים	אלה	בהם	רום	גובה	האבסולוטי	המרבי	בדירוג,	
ויותר	חתך	אנכי	של	לא	יותר	מ–5	קומות	לא	כולל	חניה	תת–
המבנים	 הגבהת	 בלא	 הכל	 הבינוי.	 בנספח	 כמפורט	 קרקעית	
119.40+	מעל	פני	 גובה	מרבי	שלא	יעלה	על	 ותוך	שמירה	על	
הים,	בלא	מיתקנים;	ד(	העברת	זכויות	בנייה	עיקריות	ושירות	
בין	מגרשים	סמוכים	בלא	תוספת	שטח;	ה(	העברת	יחידות	דיור	
בין	המגרשים	בלא	תוספת	יחידות	דיור;	ו(	שינוי	גובה	המבנים,	
)4	קומות	במקום	3(,	 תוספת	של	קומה	בחלק	האחורי	במבנים	
סך	הכל	5	קומות	ממפלס	הכניסה,	שינוי	בדירוג,	שינוי	בבינוי,	
בכמות	המבנים	במגרש,	שינוי	במספר	הדירות	לקומה	במבנה	
הקובעת	 הכניסה	 במפלס	 שינוי	 מהקומות,	 בחלק	 יחידות	 ל–4	
30.7.2005	והתאמת	המפלס	 00.0	המופיע	בנספח	הבינוי	מיום	

לתנאי	השטח.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בבניין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר	הרואה	את	עצמו	נפגע	על	ידי	
התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	על	פי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	להגיש	
התנגדות	בתוך	60	ימים	מיום	פרסומה	של	ההודעה	המאוחרת	
המקומית	 הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	
טל'	 אילת,	 	,14 ת"ד	 הנגב,	 חטיבת	 רח'	 אילת,	 ולבנייה	 	לתכנון	
הוועדה	 למשרדי	 יומצא	 ההתנגדות	 העתק	 	.08-6367114
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הדרום,	רח'	התקוה	4,	ת"ד	68,	

באר	שבע	84100,	טל'	08-6263820.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	אילת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
נמסרת	בזה	הודעה,	בהתאם	לסעיף	117	לחוק	התכנון	והבנייה,	
2/מק/414",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 אישור	 בדבר	 התשכ"ה-1965,	
שינוי	וכפיפות	לתכנית	מפורטת	214/03/2	ולתכנית	2/מק/417	על	

כל	הוראותיה,	למעט	השינויים	הכלולים	בתכנית	זו.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	אילת,	שחמון,	רובע	6	
-	גוש	40129,	חלקות	88,	121,	135;	גוש	40126,	חלקה	32;	מגרשים:	

626,	627,	629,	630;	שטח	התכנית:	11.735	דונם.

הבנייה	 שטחי	 חלוקת	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
המותרים	בתכנית	אחת	בלי	לשנות	את	סך	כל	השטח	הכולל	

המותר	לבנייה.
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	- גת,	ממזרח	 קרית	 ומקומם:	 השטחים	הכלולים	בתכנית	
	2 חלקה	 	,3027 גוש	 	- החרושת	 דרך	 	- ממערב	 האשלגן,	 רח'	
בשלמותה;	מגרש	2025	בשלמותו	מתכנית	16/104/03/9;	שטח	

התכנית:	5,927	מ"ר.

מטרת	התכנית:	בקשה	לשינוי	בקווי	בניין	בלבד.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
על	ידי	התכנית,	וכן	כל	הזכאי	לכך	לפי	סעיף	100	לחוק,	רשאי	
ההודעה	 של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	
הוועדה	 למשרדי	 בעיתונים,	 הפרסומים	 בין	 המאוחרת	
קרית	 	,97 הקוממיות	 רח'	 גת,	 קרית	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	
גת	טל'	08-6874773.	העתק	ההתנגדות	יומצא	למשרדי	הוועדה	
המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הדרום,	רח'	התקוה	4,	ת"ד	68,	

באר	שבע,	טל'	08-6263384.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
עמי ביטון 	

יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	קרית	גת 	

מרחב	תכנון	מקומי	שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	
/7 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 שמעונים	 ולבנייה	 לתכנון	

מק/2571",	שינוי	וכפיפות	לתכנית	319/03/7.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	כסיפה,	שכ'	43	-	גוש	
100076	)לא	מוסדר(;	מגרש	56.

עיקרי	הוראות	התכנית:	א(	שינוי	קווי	בניין	בלא	שינוי	
מ'	 ל–3	 מ'	 מ–3.5	 צדי	 בניין	 קו	 	- בזכויות	הבנייה	המותרות	
השצ"פ	 עם	 בגבול	 צדיים	 בניין	 קווי	 	,55 מגרש	 עם	 בגבול	

מ–10	מ'	ל–5	מ'	ול–0.5	מ'.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
קהל,	 קבלת	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 	.13.30-8.00 בשעות	 ה',	 ב',	 בימים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
של	 פרסומה	 מיום	 ימים	 	60 בתוך	 התנגדות	 להגיש	 רשאי	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבנייה	שמעונים,	רח'	קק"ל	139,	בית	ידיעות	
את	 ימציא	 המתנגד	 	.08-6230966 טל'	 שבע,	 באר	 אחרונות,	
ולבנייה	 העתק	התנגדותו	למשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
שבע,	 באר	 אחרונות,	 ידיעות	 בית	 	,139 קק"ל	 רח'	 	שמעונים,	
טל'	08-6230966.	המתנגד	ימציא	את	העתק	התנגדותו	למשרדי	
הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	שמעונים,	רח'	קק"ל	139,	בית	

ידיעות	אחרונות,	באר	שבע,	טל'	08-6230966.

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
צביקה קדמן  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	שמעונים 	

המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 נמצאת	 האמורה	 התכנית	
אשקלון,	 נפתי,	 מרכז	 	,7 הגבורה	 רח'	 אשקלון,	 ולבניה	 לתכנון	
ולבנייה	 ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	 	,08-6792290 טל'	
טל'	 שבע,	 באר	 	,4 התקוה	 רח'	 הממשלה,	 קרית	 הדרום,	 מחוז	
ובשעות	 בימים	 בה	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 וכל	 	,08-6263784

שהמשרדים	האמורים	פתוחים	לקהל.

איתן קסנטיני  
יושב	ראש	ועדת	המשנה	המקומית 	

לתכנון	ולבנייה	אשקלון 	

מרחב	תכנון	מקומי	דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 דימונה	 ולבנייה	
מחוז	הדרום	מופקדת	"תכנית	מפורטת	מס'	25/מק/1075",	שינוי	

לתכנית	138/03/25,	בהתאם	לתכנית	25/תח/150.

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

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

אחורי	למגרש	400	מ–5	מ'	ל–4.5	מ'.

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

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

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
מאיר כהן 	

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	דימונה 	

מרחב	תכנון	מקומי	קרית	גת

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

ולבנייה	מחוז	הדרום	מופקדת	"תכנית	מס'	9/מק/2041".
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המפורטות	 התכניות	 את	 לעדכן	 התכנית:	 מטרת	
שינוי	 בעלים,	 בהסכמת	 מגרשים	 וחלוקת	 איחוד	 המאושרות,	

גובה	מבנים	ומספר	קומות	ושינוי	קווי	בניין.

המגרשים	 גבולות	 שינוי	 התכנית:	 הוראות	 עיקרי	
בזכויות	 ו/או	 הכולל	 בשטח	 שינוי	 בלא	 שונים	 לשימושים	
גובה	מבנים	ומספר	קומות	ושינוי	 הבנייה	של	כל	חלק,	שינוי	

קווי	בניין.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
רשאי	להגיש	התנגדות	בתוך	חודשיים	ימים	מיום	פרסומה	של	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבנייה	תמר,	נווה	זוהר,	ד"נ	ים	המלח	86910,	
יומצא	 08-6584102.	העתק	ההתנגדות	 פקס'	 	,08-6688841 טל'	
הדרום,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	
קרית	הממשלה,	משרד	הפנים,	רח'	התקוה	4,	באר	שבע,	פקס'	

.08-6263781

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.
דב ליטבינוף  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	תמר 	

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק	18097-06-12

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

ובעניין	פירוק	חברת	וויזאייר	בע"מ.

	והמבקשים:	עובדי	החברה,	ע"י	ב"כ	עו"ד	נ'	הורנשטיין	ו/או	
ת"ד	 	,121 גבירול	 אבן	 מרח'	 הורנשטיין,	 ש"א	 ו/או	 הורנשטיין	 ג'	

22242,	תל	אביב	61222,	טל'	03-5220010,	פקס'	03-5270519.

נמסרת	בזה	הודעה,	כי	ביום	11.6.2012	הוגשה	בקשה	לבית	
המשפט	המחוזי	בתל	אביב	לפרק	את	החברה	הנזכרת	לעיל,	וכי	
ביום	 בדין	 היושב	 המשפט	 בית	 לפני	 תישמע	 זו	 פירוק	 בקשת	

20.11.2012,	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	13.00	

ביום	1.11.2012.

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

אלון הורנשטיין,	עו"ד 	
בא	כוח	המבקשים 	

מרחב	תכנון	מקומי	תמר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
שם התכנית: שטח לכריית חלוקי נחל - גורר מזרח 

- עדכון עומקי חציבה
התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבנייה,	התשכ"ה-1965,	כי	במשרדי	הוועדה	המקומית	לתכנון	
ולבנייה	תמר	ובמשרדי	הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	
כפיפות	 10/מק/1045",	 מס'	 מפורטת	 "תכנית	 מופקדת	 הדרום	
תמא14,	 לתכניות	 כפיפות	 	,39/100/02/10 לתכנית	 ושינוי	

תמא35,	תמא34/ב/3,	פירוט	לתכנית	תממ14/4.

היתרים	והרשאות:	תכנית	שמכוחה	ניתן	להוציא	היתרים	
או	הרשאות.

סוג	התכנית:	תכנית	מפורטת.

קואורדינטה	 סדום,	 ומקומם:	 בתכנית	 הכלולים	 השטחים	
לתכנית:	 וחלקות	 גושים	 	;567.500 	:Y קואורדינטה	 	,223.250 	:X

חלק	מגוש:	100127,	ח"ח	1;	חלק	מגוש	100030,	ח"ח	2.

בשטח	 מבוקשים	 כרייה	 מפלסי	 עדכון	 התכנית:	 מטרת	
נפח	 והגדלת	 	39/100/02/10 תכנית	 לפי	 לכרייה	 המיועד	

החפירה.

עיקרי	הוראות	התכנית:	עדכון	עומקי	הכרייה	המבוקשים.

ובשעות	 בימים	 בתכנית,	 לעיין	 רשאי	 מעוניין	 	כל	
בקרקע,	 מעוניין	 כל	 לקהל.	 פתוחים	 האמורים	 שהמשרדים	
נפגע	 עצמו	 את	 הרואה	 אחר	 תכנוני	 פרט	 בכל	 או	 	בבניין	
לחוק,	 	100 סעיף	 פי	 על	 לכך	 הזכאי	 כל	 וכן	 התכנית,	 ידי	 על	
רשאי	להגיש	התנגדות	בתוך	חודשיים	ימים	מיום	פרסומה	של	
ההודעה	המאוחרת	בין	הפרסומים	בעיתונים,	למשרדי	הוועדה	
המקומית	לתכנון	ולבנייה	תמר,	נווה	זוהר,	ד"נ	ים	המלח	86910,	
יומצא	 08-6584102.	העתק	ההתנגדות	 פקס'	 	,08-6688841 טל'	
הדרום,	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 למשרדי	
קרית	הממשלה,	משרד	הפנים,	רח'	התקוה	4,	באר	שבע,	פקס'	

.08-6263781

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

העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת.

מרחב	תכנון	מקומי	תמר

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מפורטת 
והודעה מתוקנת בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הפקדת	 על	 הודעה	 ביטול	 בדבר	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
תכנית	מפורטת	מס'	10/מק/1031,	שפורסמה	בעיתונים	בתאריך	
וכי	 	,5422 עמ'	 התשע"א,	 	,6264 הפרסומים	 ובילקוט	 	9.6.2011
התשכ"ה-1965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 	89 לסעיף	 בהתאם	
תמר	 ולבנייה	 לתכנון	 המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 מופקדת	
הדרום	 מחוז	 ולבנייה	 לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	
"תכנית	מפורטת	מס'	10/מק/1031",	שינוי	לתכנית	10/מק/1021,	

כפיפות	לתכנית	6/102/03/10.

היתרים	והרשאות:	תכנית	שמכוחה	ניתן	להוציא	היתרים	
או	הרשאות.

סוג	התכנית:	תכנית	מפורטת.

השטחים	הכלולים	בתכנית	ומקומם:	עין	גדי,	קואורדינטה	
לתכנית:	 וחלקות	 גושים	 	.287.650 	:Y קואורדינטה	 	,597.290 	:X

גוש	100051,	ח"ח	2.
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קורקס אמירים )1( בע"מ
)ח"פ	51-113582-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 קרמר,	 איסק	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
309014082,	מרח'	התנאים	1/16,	נוה	אמירים,	הרצליה,	למפרק	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

איסק קרמר,	עו"ד,	מפרק

רכס אשכול, נכסים ואדריכלות )1994( בע"מ
)ח"פ	51-200152-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלי	רכס,	אצל	עו"ד	רונן	

פריד,	רח'	המדע	1,	רחובות	76703,	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.

אלי רכס,	מפרק

אם.אם.או יהלומים בע"מ
)ח"פ	51-330295-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ינון	מימון,	מרח'	פינסקר	20,	

נתניה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

ינון מימון,	מפרק

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

סוככי השרון מערכות הצללה בע"מ
)ח"פ	51-381329-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.9.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 טובים,	 בן	 יצחק	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

50021385,	מרח'	מרדכי	6,	רמת	השרון,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

יצחק בן טובים,	מפרק

קלו מערכות בע"מ
)ח"פ	51-228857-2(

)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	27.9.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מיכאל	לוי,	ת"ז	50848878,	

מרח'	ילין	20,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

מיכאל לוי,	מפרק

גל מערכות ממוחשבות להספקת מים בע"מ
)ח"פ	51-163461-0(

)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	3.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עלי	שטרן,	מקיבוץ	

חפציבה,	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.

עלי שטרן,	מפרק
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מצפה )אמ.סי.פי( תעשיות פלסטיק בע"מ
)ח"פ	51-075069-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אייל	טלמון,	

מרח'	דניאל	פריש	3,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אייל טלמון,	עו"ד,	מפרק

רד-אופ בע"מ
)ח"פ	51-255955-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יעל	לנגר,	מרח'	ראול	

וולנברג	24,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

יעל לנגר,	עו"ד,	מפרקת

רדן רשתות דיבור ונתונים בע"מ
)ח"פ	51-115761-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	יעל	לנגר,	מרח'	ראול	

וולנברג	24,	תל	אביב,	למפרקת	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקת	הנ"ל.

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

יעל לנגר,	עו"ד,	מפרקת

אם.וי. איורוודה רג'וביניישן בע"מ
)ח"פ	51-415987-0(

)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	10.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אמיר	בית–
ת"ד	 הקישון,	 רח'	 ושות',	 אלוני	 גוט,	 בלטר,	 עו"ד	 ממשרד	 און,	

1685,	טבריה	14200,	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.

אמיר בית–און,	עו"ד,	מפרק

זחל השמיים בע"מ
)ח"פ	51-339831-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אלון	פוגל,	

מדרך	השלום	53,	גבעתיים	53454,	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.

אלון פוגל,	עו"ד,	מפרק

פי.סי.אס. פרמיום קופי סרוויס בע"מ
)ח"פ	51-116778-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2012,	התקבלה	
גויסקי,	 רונית	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	
ת"ז	006907125,	מרח'	טאגור	44,	תל	אביב,	ואת	פנחס	עוז,	ת"ז	

55554265,	מרח'	גרינברג	5,	תל	אביב,	למפרקי	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

רונית גויסקי     פנחס עוז	

																																																			מ	פ	ר	ק	י	ם
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שכל	 לאחר	 	,17.10.2012 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	
השבים,	 רמות	 	,23 הברושים	 מרח'	 	,022255723 ת"ז	 רולס,	 ערן	

למפרק	החברה.

ערן רולס,	מפרק

המכללה לבניה בשיראל בע"מ 
)ח"פ	51-329630-1(

)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	 	,17.10.2012 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	
השבים,	 רמות	 	,23 הברושים	 מרח'	 	,022255723 ת"ז	 רולס,	 ערן	

למפרק	החברה.

ערן רולס,	מפרק

ג.פ.צ. השקעות בע"מ 
)ח"פ	51-339354-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
לאחר	 	,15.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	 המניין	
ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	 שכל	החברים	
ימים	מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	
את	פנינה	גליק,	ת"ז	051526903,	מאלוני	אבא	36005,	למפרקת	

החברה.

פנינה גליק,	מפרקת

פרופ' אלון ילין בע"מ 
)ח"פ	51-222983-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
שכל	 לאחר	 	,23.9.2012 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	
יהוד- 	,26 אשכול	 לוי	 מרח'	 	,010443695 ת"ז	 ילין,	 אלון	 פרופ'	

מונוסון,	למפרק	החברה.

פרופ' אלון ילין,	מפרק

דירה 122 בניין 19 סביוני הכפר בע"מ
)ח"פ	51-179643-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אנטוני	ווקס,	

מרח'	אחוזה	96,	רעננה,	למפרק	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

אנטוני ווקס,	עו"ד,	מפרק

הולינווסט בע"מ
)ח"פ	51-443278-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 ברדוגו,	 ז'רום	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
324305564,	מרח'	דרך	מנחם	בגין	132,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

ז'רום ברדוגו,	עו"ד,	מפרק

חסון מדללים בע"מ
)ח"פ	51-159498-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	טובה	חסון,	ת"ז	63170732,	

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.
טובה חסון,	מפרקת

מכללת בילדינג )החזקות( 2004 בע"מ 
)ח"פ	51-357336-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
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ל.י.ש. הסעים בע"מ
)ח"פ	51-226949-9(

)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	
	,10 דובנוב	 ברח'	 	,16.00 בשעה	 	,13.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				איריס אדרי,	עו"ד, מפרקת

אביאן טק בע"מ
)ח"פ	51-345106-2(

)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	15.12.2012,	בשעה	16.15,	במשרד	עו"ד	יאיר	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 	,24 רמב"ן	 רח'	 ושות',	 גרין	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																			 ניצן שמואלי,	עו"ד, מפרק

יישום - תע"ת )תכנון עירוני ותחבורתי( בע"מ
)ח"פ	51-223117-6(

)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	15.12.2012,	בשעה	16.00,	במשרד	עו"ד	יאיר	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ירושלים,	 	,24 רמב"ן	 רח'	 ושות',	 גרין	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																			 ניצן שמואלי,	עו"ד, מפרק

זד. פי. בי. בע"מ
)ח"פ	51-302233-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
16.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																		  עופר פואה,	מפרק

זי.פי.אל בע"מ
)ח"פ	51-358915-0(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

לפקודת	 323)ב(	 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה  נמסרת 
של	 נושים	 אסיפת	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
במשרד	 	,13.00 בשעה	 	,5.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	
עו"ד	טולצ'ינסקי,	שטרן,	מרציאנו,	כהן,	לויצקי	ושות',	רח'	קרן	

היסוד	38,	ירושלים.

החברה,	 של	 מרצון	 פירוק	 בדבר	 החלטה	 היום:	 סדר	 על	
מפרק	 ובחירת	 החברה	 של	 עסקיה	 מצב	 על	 מלא	 דוח	 הצגת	

מטעם	הנושים.
			אסף בנמלך, עו"ד 	 	 	
			בא	כוח	החברה 	 	 	

רדיו 24 בע"מ
)ח"פ	51-324412-9(

)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	30.12.2012,	בשעה	10.00,	במשרדי	מפל	תקשורת	
2,	תל	אביב	69719,	לשם	הגשת	דוח	 וולנברג	 בע"מ,	רח'	ראול	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																				נדב פלטי,	מפרק

פלקסלייט נטוורקס בע"מ
)ח"פ	51-298525-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	3.12.2012,	בשעה	11.00,	אצל	המפרק,	משרד	
הגשת	 לשם	 ישעיהו,	 גבעת	 האלה,	 עמק	 בע"מ,	 מנג'מנט	 ואר	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																				יואב כפיר,	רו"ח, מפרק

ג'וינטלי בע"מ
)ח"פ	51-462041-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
תל	 המפרק,	 אצל	 	,9.00 בשעה	 	,11.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																		  ערן מיטראני,	מפרק
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אמ.פי.איי מדיטרניאן מימון )2000( בע"מ
)ח"פ	51-292697-3(

)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	
11.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 עופר פואה, מפרק

אמ.פי.איי. אחזקות )2003( בע"מ
)ח"פ	51-344891-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
10.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה,	מפרק

אמ. בי. ג'י. פאנד אינווסטמנטס בע"מ
)ח"פ	51-309789-9(

)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	
המפרק,	 במשרדי	 	,9.00 בשעה	 	,17.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה, מפרק

דן אלרוד שרותי תכנון בע"מ
)ח"פ	51-070366-3(

)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	
	,70 האשל	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,18.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הרצליה,	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																	   חיים ברנזון,	עו"ד, מפרק

מרלז ניהול בע"מ
)ח"פ	51-093920-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
15.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה,	מפרק

מרלז תשתיות בע"מ
)ח"פ	51-171013-9(

)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	
14.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה, מפרק

מבני כפר סבא להשכרה בע"מ
)ח"פ	51-096300-2(

)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	
13.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה, מפרק

גולף השקעות ותעשיות בשומרון )1983( בע"מ
)ח"פ	51-099177-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
12.00,	במשרדי	המפרק,	 17.12.2012,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
רח'	היסמין	50,	כרמי	יוסף,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עופר פואה, מפרק
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אפדן אחזקות 2000 בע"מ
)ח"פ	51-292964-7(

)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	24.12.2012,	בשעה	10.00,	אצל	ד.	מירקין	ושות',	רח'	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,52 בגין	 מנחם	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				תומר	משה	כהן,	עו"ד,	מפרק

ה.פ.סי. - ת.ה.ל. בע"מ
)ח"פ	51-291120-7(

)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	27.12.2012,	בשעה	10.00,	ברח'	דרך	בגין	154,	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,64921 אביב	 תל	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				עמוס קריינר,	עו"ד,	מפרק

אבן ושיש אחים נאסר בע"מ
)ח"פ	51-452552-6(

)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	27.12.2012,	בשעה	16.00,	ברח'	יפו	1,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																		  ח'אלד ג'לג'ולי,	מפרק

אשגור נכסים בע"מ
)ח"פ	51-175844-3(

)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	
שניצר,	 עו"ד	 במשרד	 	,10.30 בשעה	 	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	
גוטליב,	סאמט	ושות',	רח'	מנחם	בגין	7,	בית	גיבור	ספורט,	קומה	
27,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכל מיכלסון, עו"ד,	מפרקת

כנרות חברה לניהול בע"מ
)ח"פ	51-387332-3(

)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,	 במשרד	 	,11.00 בשעה	 	,20.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	קרן	היסוד	38,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 דורון שטרן,	עו"ד,	מפרק

תכלת וארגמן בע"מ
)ח"פ	51-381548-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
יהודה	 בן	 ברח'	 	,17.00 בשעה	 	,20.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
151,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 נועם סיידה,	מפרק

נכסי גבהים )98( בע"מ
)ח"פ	51-264347-9(

)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	20.12.2012,	בשעה	9.00,	ברח'	ניצנים	7,	כפר	
סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 אמיר גבע,	מפרק

זד.בי.סי בע"מ
)ח"פ	51-344146-9(

)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	
תל	 המפרק,	 אצל	 	,9.00 בשעה	 	,23.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																													       זאב בוטויניק,	מפרק
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ח.ל הסעות מוניות בע"מ
)ח"פ	51-347646-5(

)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	1.1.2013,	בשעה	12.00,	ברח'	הרצל	7,	נתניה,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																	   רועי דניאל,	עו"ד,	מפרק

סיון-כמיקלים בע"מ
)ח"פ	51-075850-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 הודעה	בהתאם	 בזה  נמסרת 
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
רח'	 10.00,	במשרד	המפרק,	 ביום	3.1.2013,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	
המנופים	8,	קומה	2,	הרצליה	פיתוח,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 גיא פן, עו"ד,	מפרק

לנדא-שדה, עורכי דין
)ח"פ	51-444870-3(

)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	10.1.2013,	בשעה	9.00,	ברח'	אבא	הלל	סילבר	
16,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקים,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

                                    רמי לנדא           יואב שדה 

             																																							מ	פ	ר	ק	י	ם

פרינטי - נשיא השקעות בע"מ
)ח"פ	51-240467-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	15.1.2013,	בשעה	10.00,	במשרד	המפרק,	רח'	
דרך	בן	גוריון	19,	בני	ברק,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יניב שוורצמן,	עו"ד,	מפרק

טליוטק תקשורת בע"מ
)ח"פ	51-349376-7(

)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	
כוח	 בא	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,30.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
החברה,	עו"ד	מור	סוויל,	רח'	מנחם	בגין	12,	רמת	גן,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				איל אפשטיין,	מפרק

שטרן שירותי תוכנה וייעוץ בע"מ
)ח"פ	51-266647-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
בית	הכרם	 17.00,	בשד'	 30.12.2012,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
35/1,	כרמיאל	20100,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דניאל שטרן,	מפרק

סילבר מן סחר )2000( בע"מ
)ח"פ	51-299145-6(

)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	
	,58 ברח'	שמשון	 	,10.00 בשעה	 	,31.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 ליאב מנחם,	עו"ד,	מפרק

שג שג השקעות בע"מ
)ח"פ	51-252249-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 הודעה	בהתאם	 בזה  נמסרת 
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	1.1.2013,	בשעה	11.00,	אצל	המפרק,	משרד	עורכי	
דין	תדמור	ושות',	רח'	מנחם	בגין	132,	מרכז	עזריאלי	5,	המגדל	
המרובע,	קומה	34,	תל	אביב	67021,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																			 ניר בוטנרו,	עו"ד,	מפרק
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התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	
לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אבירם לבטון,	מפרק

ג.ד. גבעת הרצל נכסים )1978( בע"מ
)ח"פ	51-079246-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
החברה,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,29.1.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	יצחק	שדה	17,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				איאן רוסטובסקי,	עו"ד,	מפרק

פאב יוני בע"מ
)ח"פ	51-325658-6(

)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	25.1.2013,	בשעה	12.00,	ברח'	הרותם	26,	באר	
שבע,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																		  יונתן שמיר,	מפרק

אסנה תעשיות אופטיות בע"מ
)ח"פ	51-055369-6(

)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	5.12.2012,	בשעה	10.00,	במשרד	המפרק,	שד'	
שאול	המלך	35,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דוד רום,	עו"ד,	מפרק

אחוזת ראובן חברה לפתוח לבנין ולנאמנות בע"מ
)ח"פ	52-000385-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	13.12.2012,	בשעה	9.00,	במשרד	עו"ד	שפיגלמן,	קורן,	
ברק,	זמיר	ושות',	רח'	לינקולן	20,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	

ספקים - חברה לאספקה טכנית )י.ב.( בע"מ
)ח"פ	51-090386-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אליהו	עמר,	

מרח'	הרברט	סמואל	59,	חדרה	38202,	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.

אליהו עמר,	עו"ד,	מפרק

ספקים - חברה לאספקה טכנית )י.ב.( בע"מ
)ח"פ	51-090386-7(

)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	
	,59 14.00,	ברח'	הרברט	סמואל	 תתכנס	ביום	16.1.2013,	בשעה	
בנין	הפיאצה,	קומה	8,	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

מפלי ים עבודות ימיות בע"מ
)ח"פ	51-440016-7(

)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	16.1.2013,	בשעה	12.00,	במשרד	עו"ד	אמתי	
נדר,	רח'	תובל	11,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גרשון ענבר,	מפרק

שלעד בע"מ
)ח"פ	51-147463-7(

)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	16.1.2013,	במשרד	עו"ד	דוד	מלניק,	רח'	החשמל	
18,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
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קומטקס	 חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	
יועצים	בע"מ,	רח'	מנחם	בגין	14,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נועם רבין,	מפרק

א.מ. אוומול בע"מ
)ח"פ	51-455164-7(

)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	20.12.2012,	בשעה	10.00,	אצל	עו"ד	רונן	פריד,	רח'	
המדע	1,	רחובות,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיכל אוחיון,	מפרקת

פרוס. סי.או איי אל בע"מ
)ח"פ	51-371114-3(

)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	
בגין	 מנחם	 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,20.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	 11,	רמת	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אריה רבינוביץ,	עו"ד,	מפרק

הובלה מתקדמת ש.ס )2008( בע"מ
)ח"פ	51-407913-6(

)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	
הפנינים	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,22.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 2,	אשקלון,	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דוד אלדד,	רו"ח,	מפרק

פליי צחר קטלוגים בע"מ
)ח"פ	51-423527-4(

)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	

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

																																				ישעיהו יריב,	מפרק

או.ג'י.פי בע"מ
)ח"פ	51-196501-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
גרין	 יאיר	 עו"ד	 במשרד	 	,16.30 בשעה	 	,15.12.2012 ביום	 תתכנס	
ושות',	רח'	רמב"ן	24,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ניצן שמואלי,	עו"ד,	מפרק

ש.א. שרייבר החזקות בע"מ
)ח"פ	51-271131-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
קומטקס	 חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	
יועצים	בע"מ,	רח'	מנחם	בגין	14,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				שמעון שרייבר,	מפרק

אופנת שרי )שרייבר רוזנברג( )1998( מוצרי הלבשה 
בע"מ

)ח"פ	51-271128-4(

)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	
חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	 	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
קומטקס	יועצים	בע"מ,	דרך	מנחם	בגין	14,	רמת	גן,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				שמעון שרייבר,	מפרק

ר.י.י.נ. חברה לסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ	51-128284-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות	 לפקודת	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
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אחים שטראוכלר מסחר ופתוח בע"מ
)ח"פ	51-075937-6(

)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	
	,1 9.00,	במרכז	עזריאלי	 הנ"ל	תתכנס	ביום	25.12.2012,	בשעה	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 	,67021 אביב	 תל	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				נריה שטראוכלר,	מפרק

סביוני אביב בע"מ
)ח"פ	51-088126-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	27.12.2012,	בשעה	12.00,	במשרדי	החברה,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 יהוד,	 	,4 החורש	 דרך	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דניאל רוקח,	מפרק

נוה סביון בניני תל אביב בע"מ
)ח"פ	51-027294-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	27.12.2012,	בשעה	12.00,	במשרדי	החברה,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 יהוד,	 	,4 החורש	 דרך	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דניאל רוקח,	מפרק

מועדון סביון בע"מ
)ח"פ	51-062979-3(

)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	27.12.2012,	בשעה	12.00,	במשרדי	החברה,	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 יהוד,	 	,4 החורש	 דרך	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דניאל רוקח,	מפרק

דרויאנוב	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,23.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
5,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ארז גביש,	עו"ד,	מפרק

הארפ בע"מ
)ח"פ	51-400588-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	25.12.2012,	בשעה	12.00,	במשרד	המפרק,	רח'	מנחם	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,10 קומה	 	,7 בגין	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ברק הלוי,	עו"ד,	מפרק

אדולף שטיינמאור בע"מ
)ח"פ	51-014842-2(

)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	25.12.2012,	בשעה	11.00,	במרכז	עזריאלי	1,	
בנין	עגול,	תל	אביב	67021,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דוד אוסבורן,	עו"ד,	מפרק

אחים שטראוכלר מסחר ופתוח בע"מ
)ח"פ	51-075937-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נריה	שטראוכלר,	
69495,	למפרק	 4,	תל	אביב	 9315433,	מרח'	אבשלום	חביב	 ת"ז	

החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

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

נריה שטראוכלר,	מפרק
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איציק סבאג בע"מ
)ח"פ	51-431595-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,4.6.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	פאני	סבאג,	ת"ז	

013231634,	משדרות	ח"ן	20,	תל	אביב,	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.

	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
מנחם	 רח'	 בע"מ,	 יועצים	 קומטקס	 חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	
בגין	14,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				פאני סבאג,	מפרקת

רון סבאג בע"מ
)ח"פ	51-467023-1(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,4.6.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	פאני	סבאג,	ת"ז	

013231634,	משדרות	ח"ן	20,	תל	אביב,	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.

	,16.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
מנחם	 רח'	 בע"מ,	 יועצים	 קומטקס	 חברת	 במשרדי	 	,12.00 בשעה	
בגין	14,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				פאני סבאג,	מפרקת

ג'וסף אנד ליברמן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ	51-383320-2(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	6.7.2010,	התקבלה	החלטה	במניין	

ווקאל גריטינג בע"מ
)ח"פ	51-391246-9(

)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	27.12.2012,	בשעה	10.00,	במשרדה	של	חברת	בניש	
גרופ,	רח'	החילזון	5,	רמת	גן,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דור שטופר,	מפרק

לויתן תנין-אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-298985-6(

)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	
	,58 ברח'	שמשון	 	,10.00 בשעה	 	,31.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
חיפה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ליאב מנחם,	עו"ד,	מפרק

חוצות הכרך בע"מ
)ח"פ	51-195179-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	2.1.2013,	בשעה	9.00,	ברח'	לינקולן	20,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליעזר פישמן,	מפרק

זיגר סקובידו בע"מ
)ח"פ	51-370374-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
9.00,	במשרד	עו"ד	יעקב	מרקס,	 תתכנס	ביום	6.1.2013,	בשעה	
רח'	קרן	היסוד	29ב,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דוד זולטן הרצברגר,	מפרק
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סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ליאור גם,	עו"ד,	מפרק

יוחנן בר - גרא בע"מ
)ח"פ	51-277553-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ערן	שטרנברג,	מרח'	

נוף	הרים	79,	מבשרת	ציון,	טל'	02-6746746,	למפרק	החברה.

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

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

	,24.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	18.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ערן שטרנברג,	עו"ד,	מפרק

ה.ע.ע. בע"מ
)ח"פ	51-443156-8(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.10.2012,	התקבלה	החלטה	במניין	
ויינשטיין,	 אדי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

משד'	המגינים	35,	חיפה,	טל'	04-8535656,	למפרק	החברה.

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

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

	,28.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	14.00,	במשרדי	החברה,	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.

																																				אדי ויינשטיין,	עו"ד,	מפרק

גלידת שטראוס שיווק בע"מ
)ח"פ	51-241071-3(

)בפירוק	מרצון(

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

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

ולמנות	את	עו"ד	אלון	גבאי,	ת"ז	 חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	
024865842,	מרח'	סחרוב	26,	ראשון	לציון,	למפרק	החברה.

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

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

	,22.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אלון גבאי,	עו"ד,	מפרק

נירים מערכות מתקדמות בע"מ
)ח"פ	51-430327-0(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,22.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צבי	בר	נתן,	אצל	
עו"ד	רונן	פריד,	רח'	המדע	1,	קומה	1,	רחובות,	טל'	08-9477080,	

למפרק	החברה.

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

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

	,24.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	12.00,	אצל	עו"ד	רונן	פריד,	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.

																																				צבי בר נתן,	מפרק

חזי ומרגלית ב. בע"מ
)ח"פ	51-252734-2(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,22.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ליאור	גם,	

מרח'	היצירה	3,	רמת	גן,	טל'	073-7143602,	למפרק	החברה.

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

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

	,24.2.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
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בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	
ובניירות	של	החברה.

																																				דוד פורת,	רו"ח,	מפרק

עפרה - שיווק פירות וירקות בע"מ
)ח"פ	51-267437-5(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,23.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ברק	בר–נור,	
מרח'	המסגר	54,	תל	אביב,	טל'	03-7585555,	03-5610034,	למפרק	

החברה.

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

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

	,20.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	18.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ברק בר–נור,	עו"ד,	מפרק

ספידיראוט בע"מ
)ח"פ	51-302938-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.8.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שלמה	דגן,	אצל	עו"ד	רונן	

פריד,	מרח'	המדע	1,	רחובות	76703,	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 דגן,	מפרק

מ.י.ד. כימיקלים בע"מ
)ח"פ	51-076184-4(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.8.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	זיוה	ישראל,	מרח'	שי	עגנון	

58,	בת	ים,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו,	
הודעה	זו,	למשרד	עו"ד	דוד	מלניק,	רח'	החשמל	18,	תל	אביב.

החלטה	 התקבלה	 	,18.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יורם	אביגד,	ת"ז	
027920974,	ממשרדי	גלידת	שטראוס,	רח'	הגלבוע	3,	קרית	שדה	

התעופה,	למפרק	החברה.

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

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

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	3.3.2013,	בשעה	
11.00,	במשרדי	החברה,	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.

																																				יורם אביגד,	מפרק

מכון רישוי השרון 2006 בע"מ
)ח"פ	51-384845-7(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,24.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
עבד	 חדיגה	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	 במניין	

אלכרים,	מת"ד	2595,	קלנסווה,	טל'	09-8780060,	למפרק	החברה.

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

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

	,10.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	10.00,	אצל	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	
החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				חדיגה עבד אלכרים,	מפרק

ד. פורת שרותים מקצועיים
)ח"פ	51-333470-6(

)בפירוק	מרצון(

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

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,28.10.2012 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	דוד	פורת,	

מרח'	הרצל	76,	חיפה	33211,	טל'	054-4262604,	למפרק	החברה.

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

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

	,20.3.2013 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
בשעה	16.00,	אצל	רו"ח	שורף	לרנר	דובשני,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
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קונספט.קום בע"מ
)ח"פ	51-283262-7(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יובל	הולנדר,	אצל	

עו"ד	רונן	פריד,	רח'	המדע	1,	רחובות	76703,	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.

יובל הולנדר,	מפרק

ספיריט אוף באלי בע"מ
)ח"פ	51-360058-5(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	20.9.2012,	התקבלה	
לוסטיג,	 מיכאל	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 החלטה	
ת"ז	51832491,	מרח'	משכית	22,	ת"ד	12751,	הרצליה	46733,	טל'	

052-6230901,	למפרק	החברה.
מיכאל לוסטיג,	מפרק

חיבוק וחיוך בע"מ
)ח"פ	51-310848-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
נשיץ	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,6.12.2012 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
5,	בית	צרפת,	תל	אביב,	לשם	הגשת	 רח'	תובל	 ושות',	 ברנדס	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																				יואב רזין,	מפרק

ורניי ישראל בע"מ
)ח"פ	51-287857-0(

)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	
החברה,	 רו"ח	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,13.12.2012 ביום	 תתכנס	
המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 ברק,	 בני	 	,1 גוריון	 בן	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ניר ציון,	רו"ח,	מפרק

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

זיוה ישראל,	מפרקת

א.כ.י. הובלות ומנופים בע"מ
)ח"פ	51-365271-9(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	4.10.2012,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 ויסקוס,	 שירי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
32371072,	מרח'	קרן	היסוד	62,	קרית	ביאליק,	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.

שירי ויסקוס,	עו"ד,	מפרקת

ג'וליארד בע"מ
)ח"פ	51-339060-9(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.10.2012,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ירון	גניגר,	ת"ז	017077025,	
ת"ז	 שני,	 רונן	 ואת	 אביב,	 תל	 	,8/11 פינלס	 שמואל	 הרב	 מרח'	
023948870,	מרח'	שדרות	סמאטס	14,	תל	אביב,	למפרקי	החברה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרקים	הנ"ל.

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

ירון גניגר         רונן שני	
																																														מ	פ	ר	ק	י	ם

קומת הדר דפנה 2008 בע"מ
)ח"פ	51-417143-8(

)בפירוק	מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.10.2012,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שגיב	עפרוני,	ת"ז	
024823171,	מרח'	מנחם	בגין	74,	תל	אביב	67215,	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.

שגיב עפרוני,	מפרק




