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הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
בית   - אלצחאבה'  אחפאד  או  אלנצרה  "ג'בהת  המכונה 
المقدس"  بيت   - ألصحابة  "أحفاد  או  النصرة"  "جبهة  או  אלמקדס" 
 Ahfad al Sahaba - Beit al -" או "Al-Nusra front"  או
זו, לרבות  Maqdes" או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות 
כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות 

זו, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 14 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1080( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
"طالبان  או  פסלטין"  "טליבאן  או  פלסטין"  "טאלבאן  המכונה 
אחר  שם  בכל  או   "The Palestinian Taliban" או  فلسطين" 
מרכז,  סניף,  וכל  פלגיה  כל  לרבות  זו,  התאחדות  בו  שתכונה 
ועד, קבוצה או סיעה של התאחדות זו, היא התאחדות בלתי 

מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 14 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1080( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
 Abu" המכונה קבוצת "אבו מצעב" או "جماعة "أبو مصعب" או
זו,  התאחדות  בו  שתכונה  אחר  שם  בכל  או   "Musab group
של  סיעה  או  קבוצה  ועד,  מרכז,  סניף,  וכל  פלגיה  כל  לרבות 

כמשמעותה  מותרת  בלתי  התאחדות  היא  זו,  התאחדות 
בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 14 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1080( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 11945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
המכונה "מג'לס שורא אלמג'אהדין - אכנאפ בית אלמקדס"  או 
)"מועצת  בית אלמקדס"  - אכנאפ  "מג'לס שורת אלמג'אהדין 
השורא של לוחמי הקודש - קצווי ירושלים"( או "مجلس شوری 
 Mojahideen Shura Council" المجاهدين أكناف بيت المقدس" או
בו  שתכונה  אחר  שם  בכל  או   "Environs of Jerusalem
קבוצה  ועד,  מרכז,  סניף,  וכל  פלגיה  כל  לרבות  זו,  התאחדות 
מותרת  בלתי  התאחדות  היא  זו,  התאחדות  של  סיעה  או 

כמשמעותה בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 14 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1080( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84)1()ב( לתקנות ההגנה )שעת 
חירום(, 1945 )להלן - תקנות ההגנה(, ולאחר שהשתכנעתי כי 
הציבור  שלום  המדינה,  ביטחון  על  הגנה  לצורך  דרוש  הדבר 
והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות 
או  األّمة  "جيش  או  האומה"(  )"צבא  אלאמה"  "ג'יש  המכונה 
"Jaish al Ummah" או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות 
סיעה  או  קבוצה  ועד,  מרכז,  סניף,  וכל  פלגיה  כל  לרבות  זו, 
כמשמעותה  מותרת  בלתי  התאחדות  היא  זו,  התאחדות  של 

בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את 
 14 בתוך  הביטחון,  למערכת  המשפטי  ליועץ  בכתב  השגותיו 

ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.

ט"ז באלול התשע"ג )22 באוגוסט 2013(
)חמ 3-1080( 

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון                    __________

1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

__________
1  ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.
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צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכם הקיבוצי הכללי )להלן - ההסכם( שנחתם בין לשכת 
התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים 
לאיגוד  לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף  בה 
ומספרו   )2013 ביוני   20( התשע"ג  בתמוז  י"ב  ביום  מקצועי 
בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7029/2013, כמפורט בתוספת 
התשע"ג בתמוז  כ"ג  מיום  יחולו  האמורות  ההוראות   וכי 

)1 ביולי 2013( על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:

הסכמים  להוראות  בהתאם  משתלם  ששכרם  עובדים   )1(
קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

שכר  להסכמי  הצמדה  פי  על  משתלם  ששכרם  עובדים   )2(
בשירות הציבורי;

עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17)א( לחוק שכר   )3(
מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ה ה ו ר א ו ת   ה מ ו ר ח ב ו ת

מס' הסעיף בהסכם

יום  לכל  חדשים  שקלים   374 יהיה  הבראה  יום  מחיר   .2
הבראה.

הקיבוצי  מההסכם  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  הסכם   .3
המוארך2, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע 

את גובה דמי ההבראה.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-107-ה4( 

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2  י"פ התשס"א, עמ' 4494; התשע"ב, עמ' 6014.

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

"הממונה"  ההגדרה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
העבודה,  דיני  של  האכיפה  להגברת  לחוק   2 שבסעיף 
)להלן - החוק(, מיניתי את מפקחת העבודה  התשע"ב-12011 

הבכירה דבורית עטר, לממונה לעניין פרק ב' לחוק.

ז' בתשרי התשע"ד )11 בספטמבר 2013(
)חמ 3-4478( 

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                    __________

1  ס"ח התשע"ב, עמ' 62.

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 של זני 
צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, החלטתי להעביר למועצה 

לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות מטפחים שלהלן:

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.

מספר הבקשה: 4460/13
ידי  )על  הולנד   ,Mak Breeding Rights B.V. המבקש:  שם 

שלמה כהן ושות', תל אביב( 
שם המטפח: .Mak Breeding Rights B.V,  הולנד 

שם הגידול: שושן
תאריך הבקשה: 23/06/2013

ILLUSIVE :השם המוצע לזן
LF 3040-222 :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרח: צבע עיקרי בצד הפנימי של העטיף 
הפנימי - RHS NN 155 C; סוג הצביעה בצד הפנימי של 
הפנימי  בצד  נקודות  עטיף:  בודד;  צבע   - הפנימי  העטיף 
 Horticultural Classification of - אין.  סיווג הזן לפי 

Lilies for Registration - קבוצה 7.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4463/13 עד בקשה מספר 4464/13 
ארצות   ,Sun World International, LLC המבקש:  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כוהן ושות', תל אביב(
שם הגידול: גפן  

תאריך הבקשות: 06.08.2013

מספר הבקשה: 4463/13
שם המטפח: Michael Striem, רחובות; Terry Bacon, ארצות 

הברית 
SUGRAFORTY :השם המוצע לזן

פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  למחצה; 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
ענבה:  מוקדם;   - הבשלה  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה 
- קרוב לשחור כהה, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - יש, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4464/13
SUGRATHIRTYEIGHT :שם הזן

שם המטפח: Michael Striem, רחובות 
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  למחצה; 
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
ענבה:  בינוני;    - הבשלה  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה 
- סגול-אדום כהה, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש 

מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מספר 4465/13 עד בקשה מספר 4468/13 
שם המבקש: Sheehan Genetics, LLC, ארצות הברית )על ידי 

.AMC Israel Farming Ltd, מעש(
שם המטפח: Sheehan Genetics, LLC, ארצות הברית 

שם הגידול: גפן  
תאריך הבקשות: 18.08.2013
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מספר הבקשה: 4465/13
SHEEGENE 8 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 2-38
תיאור הזן ותכונותיו: זמורה צעירה: צורת האמיר - פתוח מאוד;  
נקודות  עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה 
ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנתוציאן, 
פרח: אברי  דליל;  או  קיים  לא   - בצד התחתון של הטרף 
מין -  אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; עלה 
בוגר: מספר אונות - שבע; מועד תחילת הבשלה - מוקדם;  
ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא 
או  אין   - בציפה  אנטוציאן  צבע  אפור-אדום,   - שעווה 

חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - שאריתי.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4466/13
SHEEGENE 9 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 10-714
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עם  ירוק   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  מאוד; 
עורקים  בין  שרועות  שערות  צפיפות  אנתוציאן,  נקודות 
ראשיים בצד התחתון של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: 
אברי מין - אבקנים מפותחים, אברי מין נקביים מפותחים; 
הבשלה  תחילת  מועד  חמש;   - אונות  מספר  בוגר:  עלה 
- בינוני; ענבה: צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע 
קליפה בלא שעווה - ירוק, צבע אנטוציאן בציפה - אין או 

חלש מאוד, טעם ייחודי - אין, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4467/13
SHEEGENE 12 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 9-688
פתוח   - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
ירוק,   - הטרף  של  עליון  צד  צבע  צעיר:  עלה  מאוד;  
צפיפות שערות שרועות בין עורקים ראשיים בצד התחתון 
של הטרף - לא קיים או דליל; פרח: אברי מין - אבקנים 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
ענבה:  בינוני;    - הבשלה  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
צורה בחתך אורכי - אליפטי רחב, צבע קליפה בלא שעווה 
- אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם 

ייחודי - יש, חרצנים - אין.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4468/13
SHEEGENE 13 :השם המוצע לזן

כינוי הזן: 9-794
פתוח;    - האמיר  צורת  צעירה:  זמורה  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עלה צעיר: צבע צד עליון של הטרף - צהוב-ירוק, צפיפות 
של  התחתון  בצד  ראשיים  עורקים  בין  שרועות  שערות 
אבקנים   - מין  אברי  פרח:  דליל;  או  קיים  לא   - הטרף 
מספר  בוגר:  עלה  מפותחים;  נקביים  מין  אברי  מפותחים, 
ענבה:  מאוחר;    - הבשלה  תחילת  מועד  חמש;   - אונות 
צורה בחתך אורכי - ביצי-הפוך, צבע קליפה בלא שעווה 
- אדום, צבע אנטוציאן בציפה - אין או חלש מאוד, טעם 

ייחודי - יש, חרצנים - שאריתי.
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 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(
)חמ 3-325-ה1( 

מיכל גולדמן  
רשמת זכות מטפחים                    __________

2  ק"ת התשל"ד, עמ' 713.

הודעה בדבר פקיעת תוקפה של זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכות  לחוק  ו–76   74 סעיפים  להוראות  בהתאם 
ביום  כי  בזה  מודיעה  הנני  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של 
כ"א בשבט התשע"ג )1 בפברואר 2013( פקע תוקפן של זכויות 

מטפחים המפורטות להלן:

מס' הרישום: 777
ייצוג מטפחי  ידי  )על  צרפת   ,Paul Pekmez הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKSPOCRE הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 791
ייצוג מטפחי  ידי  )על  צרפת   ,Paul Pekmez הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: R. Pustel, צרפת

PEKPUS הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1018
שם בעל הזכות: סבן הוכברג בצלי פרחים, בצרון 

שם המטפח: יעקב סבן ועופר הוכברג, בצרון
SHI הגידול והזן: שושן

מס' הרישום: 1023
ידי  )על  יפן   ,Dai-Ichi Seed Co., Ltd. הזכות:  בעל  שם 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: Kuzunori Sato, Kazuharu Koreeda, יפן

MISTY BLUE הגידול והזן: עדעד

מס' הרישום: 1045
שם בעל הזכות: אילן ברייר, בני ציון

שם המטפח: אילן ברייר, בני ציון
PINK BRECAS הגידול והזן: צפורן

מס' הרישום: 1132
משק  ידי  )על  הולנד   ,Fides Beheer B.V. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בן צבי, נתיב העשרה(
שם המטפח: J. V. D.  Knaap, הולנד

WHITE GLANCE הגידול והזן: חרצית
__________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.
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מס' הרישום: 1453
משק  ידי  )על  הולנד   ,Fides Beeher B.V. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בן צבי, נתיב העשרה(
שם המטפח: J. Van Der  Knaap, הולנד
ROYAL TARGET הגידול והזן: חרצית

מס' הרישום: 1555
ייצוג  ידי  )על  גרמניה   ,Siegfried Klemm הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Siegfried Klemm, גרמניה

KLELESMO הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 1618
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

SIBY הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1632
ידי  )על  צרפת   ,Meilland Star Rose S.A. הזכות:  בעל  שם 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: A. Meilland, צרפת
MEICOBUIS הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1669
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  דנמרק   ,J. Hansson הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: J. Hansson, דנמרק

MARROSE הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 1731
גדרה  זרעים  ידי  )על  שוויץ   ,Florfis A.G. הזכות:  בעל  שם 

בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISSON MARBLE הגידול והזן: חלבלוב הדור

מס' הרישום: 1762
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

MAGNUM הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 1777
ייצוג  ידי  )על  גרמניה   ,Siegfried Klemm הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Siegfried Klemm, גרמניה

KLELAD הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 1792
גדרה  זרעים  ידי  )על  שוויץ   ,Florfis A.G. הזכות:  בעל  שם 

בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISSON PINK הגידול והזן: חלבלוב הדור

מס' הרישום: 1794
גדרה  זרעים  ידי  )על  שוויץ   ,Florfis A.G. הזכות:  בעל  שם 

בע"מ, רבדים(

מס' הרישום: 1177
שם בעל הזכות: S. Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: S. Klemm, גרמניה

KLESPRI הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 1179
שם בעל הזכות: S. Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: S. Klemm, גרמניה

KLEDAP הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 1263
ייצוג מטפחי  ידי  )על  צרפת   ,Paul Pekmez הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKWHINA הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1265
ייצוג מטפחי  ידי  )על  צרפת   ,Paul Pekmez הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKCOUGEL הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1267
ייצוג מטפחי  ידי  )על  צרפת   ,Paul Pekmez הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Paul Pekmez, צרפת

PEKCOULIANE הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1320
ידי  )על  יפן   ,Moerheim New Plant B.V. הזכות:  בעל  שם 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Suntory Ltd, יפן

SUNTOVAN הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 1321
שם בעל הזכות: .Moerheim New Plant B.V, הולנד )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Suntory Ltd, יפן

SUNTOSOL הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 1396
שם בעל הזכות: מרים ואמנון לביא, היוגב 

שם המטפח: מרים ואמנון לביא, היוגב
LAVIE הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1449
שם בעל הזכות: סבן הוכברג משתלות בע"מ, ביצרון 

שם המטפח: יעקב סבן ועופר הוכברג, ביצרון
NESS הגידול והזן: שושן

מס' הרישום: 1450
משק  ידי  )על  הולנד   ,Fides Beeher B.V. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בן צבי, נתיב העשרה(
שם המטפח: J. Van Der  Knaap, הולנד

PUMA הגידול והזן: חרצית
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מס' הרישום: 2164
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Yasuyuki Murakami, יפן

SUNBELKUHO הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 2167
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Ushio Sakazaki, יפן
SUNPURVE הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 2229
שם בעל הזכות: Liebig Jungpflanzenkulturen, גרמניה )על 

ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Alfred Liebig, גרמניה

SCHLUMPF הגידול והזן: דו-שן גזור עלים

מס' הרישום: 2234
שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה 

שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה
ILANIT הגידול והזן: אפרסק

מס' הרישום: 2256
ייצוג  ידי  )על  צרפת   ,Meilland Star Rose הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Roses Noves Ferer, ספרד

FEBESA הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 2284
שם בעל הזכות: .Nirp International S.A, צרפת )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Ghione Luciano, איטליה

NIRPORBI הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 2286
שם בעל הזכות: Lex Voorn Rozen Veredling, הולנד )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Lex Voorn Rozen Veredling, הולנד

LEXANI הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 2301
שם בעל הזכות: .Peat Schreurs Holland B.V, הולנד )על ידי 

ירחמיאל ברגנר, אודים(
שם המטפח: P.N.J Schreurs, הולנד

YANARA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2338
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

FLOSAV הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2342
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה
FISSON WHITE הגידול והזן: חלבלוב הדור

מס' הרישום: 1814
שם בעל הזכות: י. בן דור, פירות ומשתלות בע"מ, יסוד המעלה 

שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה
ZEHAVA הגידול והזן: שזיף

מס' הרישום: 1829
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: R. Tachibana, Y. Tamura, U. Sakazaki, יפן

SUNVIL הגידול והזן: ורבנה

מס' הרישום: 1830
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: R. Tachibana, Y. Tamura, U. Sakazaki, יפן

SUNVAT הגידול והזן: ורבנה

מס' הרישום: 1833
מטפחי  ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Ltd. הזכות:  בעל  שם 

פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: R. Tachibana, יפן

SUNMARIPI הגידול והזן: ורבנה

מס' הרישום: 1845
שם בעל הזכות: .Nirp International S.A, צרפת )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Luciano Ghione, איטליה
PEKCOUROFONDU הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1847
שם בעל הזכות: .Nirp International S.A, צרפת )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: M. Kriloff, צרפת

KRINIBIC הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 1992
ייצוג  ידי  )על  צרפת   ,Meilland Star Rose הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: A. Antoine Meilland, צרפת

MEIDUNKEL הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 2005
שם בעל הזכות: Elsner Pac Jungpflanzen, גרמניה )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Elsner Pac Jungpflanzen, גרמניה

PENHAP הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 2156
שם בעל הזכות: Kingflora Nurseries N.Z, ניו זילנד )על ידי 

פולק גידול ושיווק בע"מ,  מבשרת ירושלים(
שם המטפח: Kingflora Nurseries, ניו זילנד

SAFARI GOLDSTRIKE הגידול והזן: לאוקדנדרון
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שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
FLOLIRU הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2600
שם בעל הזכות: משתלות חישתיל, נחלים 

שם המטפח: Michio Kataoka, יפן
CHERRY BRANDY GAUCHEBRA הגידול והזן: גאורה

מס' הרישום: 2602
שם בעל הזכות: .Rijnplant B.V, הולנד )על ידי וולף, ברגמן 

וגולר, ירושלים(
שם המטפח: .Rijnplant B.V, הולנד

VERA PINK הגידול והזן: בוגנוויליה

מס' הרישום: 2629
שם בעל הזכות: יוסף אסא, ירקונה

שם המטפח: יוסף אסא, ירקונה
ARAD הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 2635
שם בעל הזכות: סבן משתלות בע"מ, ביצרון 

שם המטפח: יעקב סבן, ביצרון
ADI WHITE הגידול והזן: שושן

מס' הרישום: 2653
לב  ידי  )על  הולנד   ,Bartels Breeding B.V. הזכות:  שם בעל 

טוב צמחי פרחים, כפר הס(
שם המטפח: G.B.H.  Bartels, הולנד

BAREIGHT הגידול והזן: סולידגו

מס' הרישום: 2701
ארצות   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
שם המטפח: John H. Weinberger, ארצות הברית

SUPLUMTWENTY הגידול והזן: שזיף

מס' הרישום: 2796
שם בעל הזכות: Per Klemm, גרמניה )על ידי מנחם בורנשטיין, 

חולון(
שם המטפח: Per Klemm, גרמניה
KLEGJ06156 הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2853
מנחם  ידי  )על  גרמניה   ,Nils Klemm הזכות:  בעל  שם 

בורנשטיין, חולון(
שם המטפח: Nils Klemm, גרמניה

KLEP03109 הגידול והזן: פלרגוניום

מס' הרישום: 2905
 ;GIYO International Inc., Redeva Ltd; הזכות:  בעל  שם 
 ,GIYO International Inc. ידי  )על  אביחיל  אנגליה, 

אביחיל(
שם המטפח: אווה איזאק, Ronnie Mc Nicol; רחובות, אנגליה

REDEVA 41 הגידול והזן: תות שדה

שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד
JASKA הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 2388
שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה 

שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה
ZEHAVA GIANT הגידול והזן: שזיף

מס' הרישום: 2395
ניו   ,Duncan & Davies Contracting Ltd. הזכות:  בעל  שם 
זילנד )על ידי פולק גידול ושיווק בע"מ, מבשרת ירושלים(
שם המטפח: .Duncan & Davies Contracting Ltd, ניו זילנד

JESTER הגידול והזן: לאוקדנדרון

מס' הרישום: 2457
שם בעל הזכות: .FGB B.V, הולנד )על ידי משק פרחים בן צבי, 

נתיב העשרה(
שם המטפח: .FGB B.V, הולנד
HERBY הגידול והזן: חרצית

מס' הרישום: 2480
שם בעל הזכות: FLORA-NOVA Pflanzen GmbH, גרמניה 

)על ידי זרעים גדרה בע"מ, רבדים(
שם המטפח: Katharina Zerr, גרמניה

FISOLYMP הגידול והזן: חלבלוב הדור

מס' הרישום: 2498
 Chrysanthemum Breeders Association הזכות:  בעל  שם 

.N.V, הולנד )על ידי פרחי איזקסון, שדה ניצן(
שם המטפח: .C.B.A Research B.V, הולנד
RESOMEE WHITE הגידול והזן: חרצית

מס' הרישום: 2499
 Chrysanthemum Breeders Association הזכות:  בעל  שם 

.N.V, הולנד )על ידי פרחי איזקסון, שדה ניצן(
שם המטפח: .C.B.A Research B.V, הולנד

RESOMEE DARK הגידול והזן: חרצית

מס' הרישום: 2510
שם בעל הזכות: חישתיל עפולה )1989( בע"מ, עפולה 

שם המטפח: גד אלסר, אלון הגליל
CAPARA הגידול והזן: צלף קוצני

מס' הרישום: 2534
שם בעל הזכות: יהודה זילברפניג ואילן חליף; אלמגור, אניעם 

שם המטפח: יהודה זילברפניג ואילן חליף; אלמגור, אניעם
ALADIN הגידול והזן: לאוקדנדרון

מס' הרישום: 2557
שם בעל הזכות: אילן ברייר, בני ציון 

שם המטפח: אילן ברייר, בני ציון
BREPI PINK הגידול והזן: צפורן

מס' הרישום: 2594
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
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מס' הרישום: 2907
שם בעל הזכות: עודד אל–יגון, כפר אז"ר 

שם המטפח: עודד אל–יגון, כפר אז"ר
AL-YAGON הגידול והזן: מנגו

מס' הרישום: 2909
 ;GIYO International Inc., Redeva Ltd. הזכות:  בעל  שם 
 ,International Inc. GIYO ידי  )על  אביחיל  אנגליה, 

אביחיל(
שם המטפח: אווה איזאק, רחובות

REDEVA 0129 הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 2910
 ;GIYO International Inc., Redeva Ltd. הזכות:  בעל  שם 
 ,International Inc. GIYO ידי  )על  אביחיל  אנגליה, 

אביחיל(
שם המטפח: אווה איזאק, רחובות

REDEVA 0141 הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 2931
שם בעל הזכות: דנציגר - משק פרחים "דן", משמר השבעה 

שם המטפח: גבריאל דנציגר, ניר צבי
DANGYPCRYS הגידול והזן: גיפסנית

מס' הרישום: 2939
שם בעל הזכות: .RijnPlant B.V, הולנד )על ידי וולף, ברגמן 

וגולר עורך דין, ירושלים(
שם המטפח: .RijnPlant B.V, הולנד
RIJN200023 הגידול והזן: אנתוריון

מס' הרישום: 2940
שם בעל הזכות: .RijnPlant B.V, הולנד )על ידי וולף, ברגמן 

וגולר עורך דין, ירושלים(
שם המטפח: .RijnPlant B.V, הולנד
RIJN200310 הגידול והזן: אנתוריון

מס' הרישום: 2945
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Naoto Takamura, יפן

SUNVIOBU הגידול והזן: סגל

מס' הרישום: 2971
שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה

שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה
FINA הגידול והזן: משמש

מס' הרישום: 2975
שם בעל הזכות: יוסף בן דור, יסוד המעלה

שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה
MIZI הגידול והזן: משמש

מס' הרישום: 2991
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(

שם המטפח: K. Miyazaki, T. Misato, Y. Murakami, יפן
SUNPHLOCHEBU הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 2992
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: K. Miyazaki, יפן

SUNPHLOPIN הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 2993
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: K. Miyazaki, T. Misato, יפן

SUNPHLORE הגידול והזן: פלוקס

מס' הרישום: 2998
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
 Miyazaki Kiyoshi, Kazunari Iwaki, Takuro :שם המטפח

Yshihara, יפן
SUNBAPIMO הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3001
ייצוג  ידי  )על  יפן   ,Suntory Flowers Ltd. הזכות:  בעל  שם 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
 Miyazaki Kiyoshi, Kazunari Iwaki, Takuro :שם המטפח

Yshihara, יפן
SUNCHIFFON הגידול והזן: פטוניה

מס' הרישום: 3011
שם בעל הזכות: .Lux Riviera S.R.L, איטליה )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Ghione Alessandro, איטליה

NIRPINTHEA הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3013
שם בעל הזכות: .Lux Riviera S.R.L, איטליה )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Kriloff  Michel, צרפת

KRIBICAR הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3014
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת

MEINELVIS הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3022
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת

MEIDEFLASH הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3023
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
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שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת
MEIZEPLINE הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3026
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Takashige Ishikawa, יפן

KEIHATAKAHO הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3042
 ;GIYO International Inc., Redeva Ltd. הזכות:  בעל  שם 
 ,International Inc. GIYO ידי  )על  אביחיל  אנגליה, 

אביחיל( 
שם המטפח: אווה איזאק, רחובות

REDEVA 0247 הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 3043
 ;GIYO International Inc., Redeva Ltd. הזכות:  בעל  שם 
   ,International Inc.  GIYO ידי  )על  אביחיל  אנגליה, 

אביחיל( 
שם המטפח: אווה איזאק, רחובות

REDEVA 0271 הגידול והזן: תות שדה

מס' הרישום: 3062
 ,Rosen Tantau, Mathias Tantau Nachfolger :שם בעל הזכות

גרמניה )על ידי ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Hans Jurgen Evers, גרמניה

TAN00163 הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3081
ארצות   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
 Carlos D. Fear, Bruce D. Mowrey, David W. :שם המטפח

Cain, ארצות הברית
SUPECHSIX הגידול והזן: אפרסק

מס' הרישום: 3086
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

DAIKIRI הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3088
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

ROXY הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3121
ארצות   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות' תל אביב(
ארצות   ,David W. Cain, Michael J. Striem המטפח:  שם 

הברית
SUGRATHIRTYTWO הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3134
.Holstein Select B.V, הולנד )על ידי ייצוג  שם בעל הזכות: 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Holstein Select B.V, הולנד

ROBIJN הגידול והזן: גרברה

מס' הרישום: 3137
ארצות   ,Sun World International, LLC. הזכות:  בעל  שם 

הברית )על ידי ריינהולד כהן ושות', תל אביב(
ארצות   ,David W. Cain, Michael J. Striem המטפח:  שם 

הברית
SUGRATHIRTYONE הגידול והזן: גפן

מס' הרישום: 3152
שם בעל הזכות: .Meilland International S.A, צרפת )על ידי 

ייצוג מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: Alain Antoine Meilland, צרפת

MEICIOLIS הגידול והזן: ורד

מס' הרישום: 3160
שם בעל הזכות: .Florist De Kwakel B.V, הולנד )על ידי ייצוג 

מטפחי פרחים בע"מ, ג"י סביון(
שם המטפח: .Florist De Kwakel B.V, הולנד

JAMBO הגידול והזן: גרברה
כ"ו באלול התשע"ג )1 בספטמבר 2013(

)חמ 3-325-ה2( 
מיכל גולדמן  

רשמת זכות מטפחים                    

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

דלתות  מכללי  או/וגם  עץ  דלתות  מכללי   -  1 חלק   23 ת"י 
בא   2013 מאוגוסט  דלתות,  של  בדיקה  שיטות  לבודות: 
התיקון  וגיליונות   1997 מפברואר  המהדורה  במקום 

מנובמבר 1999 ומיולי 2001;

ת"י 1001 חלק 2.1 - בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן 
בא   2013 מאוגוסט  מטר,   13 עד  שגובהם  מגורים  בבנייני 

במקום המהדורה מדצמבר 2000;

 1245 ת"י  במקום  בא   2013 מאוגוסט  שינה,  שקי   -  13537 ת"י 
ממאי 1986;

ניהול   - אבטחה  שיטות  המידע:  טכנולוגיית   -  27005 ת"י 
סיכוני אבטחת מידע, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה 

מנובמבר 2008;

ת"י 27006 - טכנולוגיית המידע - טכניקות אבטחה - דרישות 
למערכות  התעדה  ומספקים  מבדקים  העורכים  לגופים 
לניהול אבטחת מידע, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה 

מיולי 2008;

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.
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גוש   - הדסה  צור  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותו   1553 לתכנית  מגרש  בשלמותה;   53 חלקה   ,29854

מתכנית במ/520/ו, שטח התכנית: 525.

מטרת התכנית: שינויים והוספת שימוש למספרה במגרש 
1553 בצור הדסה.

שינוי  ב(  בנייה;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
שטחי  חלוקת  שינוי  ג(  אדריכלי;  ועיצוב  בינוי  הוראות  של 
 הבנייה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך השטחים המותר; 

ד( הוספת שימושים במגרש המיועד למגורים.

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  

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי תל–אביב-יפו

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

תא/מק/4081", דרום הקריה, שינויים ביחידת תכנון 3.2 בסמכות 
הוועדה המקומית.

תל–אביב-יפו,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מהגוש,  חלק  מוסדר,   7101 גוש   -  123  ,121 בגין  מנחם   רח' 
קריית   -  3.1 מתחם  מצפון:  התכנית:  גבולות   ;1 ח"ח 
דרך   - ממזרח  מלונאות;   -  2 מתחם   - מדרום  הממשלה; 

מנחם בגין; ממערב - שטח ציבורי פתוח.

המותרים  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  התכנית:  מטרת 
והוראות בינוי.

הבנייה  חלוקת שטחי  עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי 
הכולל  השטח  כל  סך  את  לשנות  בלי  בתכנית  המותרים 
הכולל  השטח  את  להגדיל  ובלי  בתכנית  לבנייה  המותר 
כדלקמן:  מ–50%,  ביותר  שימוש,  בכל  לבנייה,   המותר 
המהווים  מ"ר  ב–3,350  למסחר  עיקריים  שטחים  הגדלת   )1
תכנית  לפי  המאושרים  המסחר  לשטחי   50% של  תוספת 
עיקריים  שטחים  הקטנת   )2 מ"ר;  ל–10,050  עד  תא/3000, 
גובה  הגבהת  ב(  מ"ר;  ל–79,360  עד  מ"ר  ב–3,350  למשרדים 
מעל  מ'  ל–255.5  מ'  מ–180  התכנית  בתחום  המרבי  הבינוי 
פני הים, בלי לשנות את השטח הכולל לבנייה, ושינוי של 

הוראות לפי תכנית בינוי.

 - האספקה  לשרשרת  אבטחה  ניהול  מערכות   -  28002 ת"י 
הנחיות  עם  דרישות   - האספקה  בשרשרת  חוסן  פיתוח 

לשימוש, מאוגוסט 2013;

דרישות  מפרטי   - אופטיים  סיבים  ת"י 60793 חלק 2.50  - 
אופן-יחיד  סיבי  בעבור  קבוצתי  דרישות  מפרט  למוצר: 
מקבוצה B, מאוגוסט 2013 בא במקום המהדורה מפברואר 

;2009

ת"י 60896 חלק 11 - מצברים נייחים מטיפוס עופרת-חומצה 
מאווררים,  מצברים  בדיקה:  ושיטות  כלליות  דרישות   -
מאוגוסט 2013 בא במקום ת"י 60896 חלק 1 מדצמבר 2002.

כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013(
)חמ 3-96-ה1( 

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי                    

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 414 - עומסים אופייניים במבנים: עומס רוח, גיליון תיקון 
ולגיליון   2008 מדצמבר  למהדורה   2013 מאוגוסט   2 מס' 

התיקון מאפריל 2011;

ת"י 2378 חלק 4 - קירות מחופים באבן טבעית: קירות מחופים 
טעות  תיקון  מכני,  קיבוע  בשילוב  ההדבקה  בשיטת 

מאוגוסט 2013 למהדורה מינואר 2012;

פוליאתילן  צינורות   - פלסטיק  צנרת  מערכות  ת"י 8779 - 
 2013 מאוגוסט   1 מס'  תיקון  גיליון  דרישות,   - להשקיה 

למהדורה מדצמבר 2011.

כ"ד באלול התשע"ג )30 באוגוסט 2013(
)חמ 3-96-ה5( 

דני גולדשטיין  
המנהל הכללי של מכון  

התקנים הישראלי                    __________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 
מי/ מי/520/יג,  מי/520/א,  לתכניות  שינוי  מי/101-0056630", 

במ/520/ו.
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ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  יומצא למשרדי  03-5776579. העתק ההתנגדות  טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' בב/מק/3271

שם התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין ברח' ראב"ד 18
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3271",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/185, בב/105/צ, בב/105/צ/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ראב"ד 18 - 
גוש 6188, חלקה 307; שטח התכנית: 549 מ"ר.

מטרות התכנית: שיפור אפשרויות התכנון במגרש בייעוד 
ציבורי: א( שינויים בקווי הבניין; ב( תוספת קומה ד וקומה ה 
ניוד  ג(  קרקע(;  קומת  )כולל  מותרות  קומות  ל–4  חלקית מעבר 

שטחים בין הקומות.

בניין:  בקווי  שינויים  יותרו  א(  התכנית:  הוראות   עיקרי 
 1( קו בניין צפוני 3.6 מ' )במקום 6 מ' הנדרש לבניין בן 6 קומות(; 
2( קו בניין דרומי 2.7 מ' )במקום 6 מ' הנדרש לבניין בן 6 קומות(; 
3( קו בניין מזרחי 1.8 מ' לכל הקומות כולל קומת קרקע; 4( קו 
יותרו  ב(  קרקע;  קומת  כולל  הקומות  לכל  מ'   1.8 מערבי  בניין 
בליטות נקודתיות הנדרשות ליישור קווים ולא יותר מהמסומן 
ג( מעבר לנ"ל לא  וזה לא יהווה שינוי לתכנית;  בנספח הבינוי 
תותר כל בליטה וזו תהיה סטייה ניכרת; ד( תותר תוספת קומה 
ד מלאה וקומה ה חלקית מעבר ל–4 הקומות המותרות; ה( יותר 
 ניוד שטחים בין הקומות לצורך ניצול אחוזי הבנייה המותרים; 
המבנה  ז(  הבנייה;  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ו( 
בדבר  לרבות  איכ"ס,  עם  בתיאום  להיתר  כתנאי  ייהרס  הקיים 
בגבול  הקיים  המעבר  המשך  יתאפשר  ח(  בניין;  פסולת  פינוי 

הדרומי של החלקה וכמסומן בנספח הבינוי.

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

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

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

במשרדי  תשלום,  בלא  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,68 גוריון  בן  שד'  העיר,  תכנון  אגף  ארכיון  ההנדסה,  מינהל 
קומה ג', תל אביב, טל' 03-5217158. בימים א', ב', ג', ה', בשעות 

13.00-8.00, קומה ג', חדר 310.

דורון ספיר 	
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3270

שם התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין ברח' בית יוסף 3
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3270",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכנית בב/105/ב.

בית  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים   השטחים 
יוסף 3 - גוש 6192, חלקה 70; שטח התכנית: 536 מ"ר.

מטרות התכנית: שינוי בינוי וקווי בניין להקמת בניין חדש, 
על ידי: א( שינויים בקווי בניין; ב( שינוי בינוי במרפסות השמש 
שטחים;  וניוד  יח"ד  שטחים,  קומה,  תוספת  ג(  הגג;   ובדירות 

ד( תוספת קומה, שטחים ויח"ד לפי תמא38.

כמסומן  ישונו  הבניין  קווי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בנספח הבינוי כדלהלן: 1( לצד צפון 3 מ' )במקום 4.5 מ' לבניין 
 4 בן  לבניין  מ'   4.5 )במקום  מ'   4 דרום  לצד   )2 קומות(;   4 בן 
קומות(; 3( לצד מערב )לחזית הקדמית( 3.5 מ' במקום 5 מ' כולל 
בקומת הקרקע; 4( לצד מזרח )אחורי( 4.5 מ' במקום 6 מ' כולל 
בקומת הקרקע; ב( תותר בניית מרפסות שמש בחזית הקדמית 
והעורפית עד 40% מקו הבניין המקורי )דהיינו עד 3 מ' בחזית 
בליטה,  כל  תותר  לא  ג(  העורפית(;  בחזית  מ'  ו–3.6  הקדמית 
זו  ותכנית  תקפות  תכניות  לפי  שמש  ומרפסות  סוכות  למעט 
לא  גג  דירת  כל  ד( שטח  זו;  תכנית  הבניין שלפי  לקווי  מעבר 
בב/מק/105/פ;  מתכנית  בשינוי  עיקרי(  )שטח  מ"ר  מ–70   יפחת 
סוכות  ו(  הבנייה;  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ה( 
ייבנו לפי תכניות תקפות בדבר הסוכות; ז( תותר תוספת שטח 
ו–2.5%  תנאים  שיפור  בגין   6% כהקלה  לקבל  שניתן  עיקרי 
בדירות  בנסיגות  חלקי  ביטול  יותר  ח(  הקומה;  תוספת  בגין 
בב/ תכניות  בהוראות  שינוי  ידי  על  בבינוי  כמסומן  הגג 
מק/105/פ; ט( תותר תוספת קומה, שטחים ויח"ד לפי תמא38; 
ל–7  מעבר  בהקלה,  להוסיף  שניתן  יח"ד   2 תוספת  תותר  י( 
יח"ד המותרות )כולל דירת גג(, סך הכל יותרו בבניין 11 יח"ד 
 )כולל דירות בגין תמא38(; יא( יותר ניוד שטחים בין הקומות; 
יב( המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתיאום 

עם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' שמעיה 
6, 12, 14, 16, 18, 20 - גוש 6122, חלקות 1743, 1749-1745; שטח 

התכנית: 3,061 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי בבינוי לצורך מתן אפשרות לבניית 
חדרי יציאה לגג.

עיקרי הוראות התכנית: א( תותר תוספת של 2 חדרי יציאה 
לגג בכל אחת מהחלקות שבתכנית; ב( חדרי היציאה לגג ייבנו 
ג( הבינוי  תיקוניה;  על  בב/105/ד/2  להוראות תכנית  בהתאם 
היתר  הוצאת  בשלב  יתואם  לגג  היציאה  חדרי  של  הסופי 
הבנייה עם מה"ע; ד( לא תותר הפיכת חדרי היציאה לגג שלפי 

תכנית זו ליח"ד נפרדת וזה יהווה סטייה ניכרת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17.2.2009 ובילקוט הפרסומים 5931, התשס"ט, עמ' 2935.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, טל' 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-7632579

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3260
שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין 

ברח' יואל 8
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/מק/105/אגפים,  בב/105/ב,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3260", 

בב/410.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' יואל 8 - 
גוש 6122, חלקה 379; שטח התכנית: 500 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינוי קו בניין צפוני מ–5 מ' ל–2 מ'.

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

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

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
מס' בב/מק/3291

 שם התכנית: הרחבות ושינוי קווי בניין ברח' 
משה אריה 4

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
בב/מק/3291",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז 

שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/17/א.

משה  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אריה 4 - גוש 6122, חלקה 1303; שטח התכנית: 520 מ"ר.

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינויים בקווי בניין.

יח"ד  של  הרחבה  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הקיימות עד לשטח כולל שלא יעלה על 120 מ"ר במסגרת קווי 
זו; ב( קו הבניין המזרחי ישונה מ–5  הבניין המותרים בתכנית 
מ' ל–1.75 מ'; ג( לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו לפי תכנית זו 
וזו תהייה סטייה ניכרת; ד( שטח הסוכות ייכלל בשטח הכולל 
של הדירה; ה( לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר 
בבניין; ו( ההרחבות יהיו לפי תב"ע אגפים, למעט בחזית שיהיו 
באגף שלם; ז( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, 
החזית  וציפוי  עיצוב  הצורך,  לפי  הבניין  שיפוץ  בדבר  לרבות 
וכדו'; ח( לא תותר כל בליטה מעבר לקו הבניין המזרחי שלפי 
קו  ייהרס  הבניין  אם  ט(  ניכרת;  סטייה  תהיה  וזו  זו,  תכנית 
הבניין יוחזר לקדמותו; י( חלקי הבניין הקיימים )שלא מסומנים 

להריסה( הבולטים מקווי הבניין מותרים כל עוד הבניין קיים.

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

דרך בגין 125, תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3074
 שם התכנית: תוספת חדרים על הגג במגרשים 

ברח' שמעיה
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/166/ב,  בב/105/ב,  לתכניות  שינוי  בב/מק/3074",  מס' 

בב/105/ד/2, בב/מק/753.
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לתכניות  כפיפות  הר/1205,  לתכנית  שינוי  הר/מק/2251",  מס' 
הר/2000/מ, הר/253/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' אברהם 
שטרן, 3, 5, 7, 9, 11, 13, רח' התנאים 1, 3, 5, רח' השופטים 2, 5, 7, 
10, רח' המקובלים 5 - גוש 6546, חלקות 540, 555-552, 618-615, 

721, 722, 772, 774 בשלמותן.

מטרת התכנית: שינויים בקווי בניין הקבועים בתכנית, כדי 
לאפשר הוספת גזוזטראות, בלא שינוי בזכויות הבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינויים בקווי בניין; ב( קביעת 
הוראות לעיצוב הגזוזטראות החדשות ותנאים להוצאת היתרי 

בנייה.

הוועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
לב  עיר,  תכנון  מחלקת  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
העיר, קומת ביניים, חדר 15, רח' סוקולוב 22, הרצליה, שעות 
קבלת קהל: בימים ג', ה', בשעות 12.00-8.30, ביום ב', בשעות 
באתר  המופקדת  בתכנית  לעיין  ניתן  לחילופין,   .18.00-16.00

עיריית הרצליה כדלקמן:

באתר  הסרוקים  התכנית  במסמכי  לצפייה  הנחיות 
האינטרנט העירוני:

 http://www.herzliya. :היכנסו לאתר האינטרנט בכתובת  )1
;muni.il

לבחור  יש  ימין,  שבצד  המהירים  הקישורים  בעמודת   )2
בקישורית מידע הנדסי;

לבחור  יש  הדף,  של  העליון  שבחלקו  הקישורים  בסרגל   )3
בקישורית תכנון עיר;

בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית תכנית   )4
בניין עיר;

מכן  ולאחר  הר/מק/2251  לכתוב  יש  תכנית  מס'  בשדה   )5
ללחוץ על הצג;

יש ללחוץ על הקישור שמימין לתכנית הר/מ/2251;  )6

עד  לרדת  יש  התכנית.  אודות  על  כללי  מידע  זה  בדף   )7
התכנית  למסמכי  קישורים  תמצאו  שם  הדף,  לתחתית 

הסרוקים.

כל הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים 

הרצליה, רח' סוקולוב 22, הרצליה.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יהונתן יסעור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
תל אביב מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' רג/מק/1370/א", 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג, עמ' 4620.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, טל' 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,03-7632579

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אברהם רובינשטיין 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

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

בי/מק/596".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בת ים, רח' הרשת 9 - 
גוש 7136, חלקה 219 בשלמותה; שטח התכנית: 563.

מטרת התכנית: מטרת התכנית היא להביא לניצול מיטבי 
של זכויות הבנייה המאושרות במגרש בכתובת הרשת 9, בלא 

שינוי בהיקף השטחים המאושרים.

עיקריות  הוראות  שלוש  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתכניות החלות על המגרש: א( הגדלת הצפיפות המותרת מ–7 
יח"ד ל–11 יח"ד תוך שינוי הוראות הצפיפות שבתכנית בי/339; 
ב( הגדלת מס' הקומות המותר מ–3 קומות מעל קומת עמודים 
ל–6 קומות מעל קומת עמודים, תוך מתן אפשרות להמיר זכויות 
השישית;  בקומה  עצמאית  ליחידה  הגג  על  יציאה  חדרי  של 
)לכיוון  ג( שינוי קווי הבניין המאושרים בתכנית בי/28א בצד 

השביל( מ–5 מ' ל–4 מ' ולאחור מ–5 מ' ל–4.5 מ'.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה בת ים, רח' סטרומה 1, רמת יוסף, בת ים, טל' 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-5556038
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
אורי בוסקילה  

יושב ראש ועדת המשנה המקומית  
לתכנון ולבנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' הר/מק/2251
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  מופקדת  הרצליה  במרחב  ולבנייה  לתכנון 
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בעלים,  בהסכמת  צמודות  חלקות  שתי  איחוד  באמצעות 
החלקות,  על  החלות  תכניות  מכוח  זכויות  מימוש  באמצעות 
כולל תמא38 ורג/340/ג/30 על תיקוניהן. בבניין המוצע 45 יח"ד 

ב–10 קומות, כולל קומת קרקע וקומת גג.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד חלקות 160 ו–161 בגוש 
6128 בהסכמת כל הבעלים; ב( שינוי בקווי בניין ומכוח תמא38: 
קדמי  בניין  קו   )2 מ';  ל–2  מ'  מ–4  תש"י  לרח'  קדמי  בניין  קו   )1
לרח' תרע"ד מ–2.5 מ' ל–1.1 מ' )1.4 מ' גם בקומת הקרקע(; 3( קו 
 בניין צדי מזרחי מ–3 מ' )3.5 מ' במימוש רג/340/ג/11( ל–3.5 מ'; 
רג/340/ג/11(  במימוש  מ'   3.5( מ'  מ–3  מערבי  צדי  בניין  קו   )4
ל–3.15 מ'; ג( תוספת יח"ד ומכוח תמא38 עד 45 דירות; ד( שינוי 
אדריכליים;  עיצוב  או  בינוי  בדבר  תכנית  לפי  הוראות   של 
ה( יותר ניוד שטחים בין הקומות, לרבות קומת הגג; ו( תכנית זו 

נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 בתמא38.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

ולבנייה מחוז תל אביב מופקדות תכניות אלה:

רג/מק/1633",  מס'  תמא38,  לפי  מפורטת  "תכנית   )1(
רג/מק/340/ג/2/3,  רג/340,  רג/126,  לתכניות  שינוי 
רג/340/ג/1/3,  רג/340/ג/1,  רג/340/ג,  לתכניות  כפיפות 
רג/340/ג/30,  רג/340/ג/3,  רג/340/ג/21,  רג/340/ג/15, 
רג/ רג/מק/340/ג/17,  רג/מק/340/ג/11,  רג/340/ג/31, 
רג/ רג/מק/340/ג/21/א,  רג/מק/340/ג/2/3,  מק/340/ג/19, 

מק/340/ג/38, תמא/2/38, תמא/38, תמא/3/38.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' רחובות   
גבולות  בשלמותן;   415  ,414 חלקות   ,6207 גוש   -  4 הנהר 
התכנית: ממזרח - רח' רחובות הנהר, מצפון - חלקות 521, 
522 )רח' חרוזים 34(, ממערב - חלקות 420, 604 )רח' חרוזים 

32, רח' רות 3(, מדרום - חלקה 422 )רח' רחובות הנהר 6(.

תמא/38,  מתוקף  בנייה  זכויות  מימוש  התכנית:  מטרת   
רג/340 על תיקוניהן ומ–רג/126 בהריסה ובניית בניין חדש. 

תכנית זו נערכה בהתאם להוראות סעיף 23 לתמא38.

הבניין  הריסת  של  במקרה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
והקמת בניין חדש יחולו ההוראות האלה: 1( הקמת מבנה 
מגורים חדש לפי תמא/38 ורג/340/ג/30 על תיקוניהן תוך 
המבנה  והריסת  בחלקה  הקיימות  הבנייה  זכויות  מיצוי 

רג/ רג/מק/340/ג/1/3,  רג/340/ג/3,  רג/1370,  לתכניות  שינוי 
מק/340/ג/2/3, רג/מק/ג/15, כפיפות לתכניות רג/340/ג/17, רג/

מק/340/ג/21/א, רג/מק/340/ג/21/ב, רג/340/ג/21, רג/340/ג/28, 
רג/340/ג/31, תממ1/5.

רח'  גן,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
בשלמותן;   319  ,318 חלקות   ,6127 גוש   -  70 ז'בוטינסקי 
ז'בוטינסקי, מצפון מזרח  רח'   - גבולות התכנית: מצפון מערב 
- שדרות הילד, מדרום מזרח - חלקות 321, 479, מדרום מערב 

- חלקה 320 )רח' ז'בוטינסקי 68, פינת רח' ד"ר כהן 18(.

ז'בוטינסקי  לרח'  במרתף  בניין  קווי  שינוי  מטרת התכנית: 
בשטחי  שינוי  בלא  מ',   0 בניין  לקו  מ'  מ–3  הילד,  ולשדרות 

השירות התת–קרקעיים מתכנית רג/1370.

במרתפים  בניין  קווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מתכנית רג/1370 בכפוף לאישור נת"ע: לשדרות הילד - שינוי 
מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לכל אורך החזית, לרח' ז'בוטינסקי 
- שינוי מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 מ' לאורך כל החזית, לאורך 
)בלא  מ'   0 בניין  קו   -  479  ,321  ,320 חלקות  עם  המגרש  גבול 
שינוי(; ב( עדכון מסמכי התכנית בהתאם לשינוי בקווי הבניין 
- תשריט ונספח הבינוי; ג( שאר הוראות התכנית לפי הוראות 

תכנית ג/1370 ובכלל זה שטחי השירות מתחת לקרקע.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת לפי תמא38 
מס' רג/מק/1564/א

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת 
גן ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב מופקדת 
"תכנית מפורטת לפי תמא38 מס' רג/מק/1564/א", שינוי לתכניות 
כפיפות  רג/מק/340/ג/33,  רג/מק/340/ג/30,  רג/340/ג,  רג/340, 
לתכניות רג/340/ג/1, רג/340/ג/3, רג/340/ג/1/3, רג/מק/340/ג/2/3, 
רג/מק/340/ג/6, רג/מק/340/ג/11, רג/מק/340/ג/1/11, רג/340/ג/15, 
רג/מק/340/ג/17, רג/מק/340/ג/19, רג/340/ג/21, רג/מק/340/ג/21/א, 

רג/מק/340/ג/21/ב, רג/מק/340/ג/38, תמא38, תמא38/2, תמא/38/3.

 ,6 גן, רח' תש"י  ומקומם: רמת  השטחים הכלולים בתכנית 
8 - גוש 6128, חלקות 160, 161 בשלמותן; גבולות התכנית: מצפון 
- רח' תש"י, ממזרח - חלקות 658, 659 בגוש 6128, מדרום - רח' 

תרע"ד, ממערב - חלקה 162 בגוש 6128.

מימוש  במסגרת  עירונית  התחדשות  התכנית:  מטרות 
אחד  מבנה  והקמת  קיימים  ישנים  מבנים  הריסת  תמא38, 
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לדרך,  המיועדת  קרקע  על  להקים  ניתן  יהיה  לעיל,  האמור 
ולפי  והבנייה  התכנון  בחוק  הדרך  הגדרות  לפי  שימושים 
רג/340 על כל תיקוניה, בתנאי  הגדרת דרך בתכנית המיתאר 

שייוותר רוחב של 2.5 מ' לפחות למעבר חופשי של הציבור.

ד להוראות  81, פרק  עיקרי הוראות התכנית: תיקון סעיף 
תכנית המיתאר רג/340, על ידי תוספת סעיף כדלקמן: למרות 
לדרך,  המיועדת  קרקע  על  להקים  ניתן  יהיה  לעיל,  האמור 
ולפי  והבנייה  התכנון  בחוק  הדרך  הגדרות  לפי  שימושים 
בתנאי  תיקוניה,  על  רג/340  המיתאר  בתכנית  דרך  הגדרת 
שייוותר רוחב של 2.5 מ' לפחות למעבר חופשי של הציבור. כל 
זאת לרבות הצבת מיתקנים לצורכי נוי, כגון: פסלים סביבתיים, 
אנדרטאות,  ותהלוכות,  לטקסים  רחבות  דגלים,  של  תרנים 

מזרקות וכיו"ב, כל מה שקשור לפיתוח סביבתי.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5005.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גן,  רמת   ,26 המעגל  רח'  גן,  רמת  ולבנייה   לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-6753394
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  אביב,  תל  מחוז 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אביהוא בן–משה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

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

גוש  חיפה,  12, מפרץ  ברח' השיש  בניין  קווי  מק/2332", שינוי 
חפ/301,  חפ/מק/229/מר/1,  לתכניות  שינוי   ,83 חלקה   ,11602
חפ/מק/1400/ חפ/1400/מר,  חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/1400/יב, 

חפ/מק/1400/פמ,  חפ/מק/1400/תט,  לתכניות  כפיפות  יג, 
חפ/1400/שש.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, רח' השיש 12 
- גוש 11602, חלקה 83.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין עד גבולות המגרש לצורך 
הסדרת מבני תעשייה קיימים.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי כל קווי הבניין; ב( הגדלת 
תכסית הקרקע ל–100%.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים  חודשיים  בתוך  התנגדות 
בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים.  הפרסומים  בין  המאוחרת 
המען  חיפה.   ,3 ביאליק  רח'  עיר,  לתכנון  המחלקה  במשרדי 
 ,4811 ת"ד  המקומית,  הוועדה  בדואר:  התנגדויות  למשלוח 

הקיים; ב( תוספות קומה לסך הכל 8 קומות מותרות, כך 
שהבניין יכלול 8 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית; 
בעומק  גבולות המגרש  עד  לקומות המרתפים  ג( הרחבה 
באישור  לבצע  ניתן  עקרוניים  לא  שינויים  מ'.   10 עד  של 
קדמי  בניין  קו   )1 הבנין:  בקווי  שינוי  ד(  העיר;  מהנדס 
בלא  צדי  בניין  קו   )2 שינוי;  בלא   0 נותר  הנהר  לרחובות 
שינוי - 3 מ'; 3( שינוי קו בניין אחורי של המגרש ל–3.5 מ'; 
4( הבלטת מרפסות מעבר לקו בניין קדמי עד 1.2 מ' )לפי 
מסתורי  הבלטת   )5  ;)4.03 סעיף  במרווחים,  בנייה  תקנות 
הדירות  מספר  ה(  מ';   0.6 עד  האחורי  הבניין  מקו  כביסה 
שטחי  ניוד  ו(  תקפות;  לתכניות  בהתאם   ,18 הוא  המוצע 

בנייה עיקריים בין הקומות השונות בבניין.

"תכנית מפורטת מס' רג/506-0147637", שינוי לתכנית 340,   )2(
340/ג/15,  340/ג/1/3,  340/ג/1,  340/ג,  לתכניות  כפיפות 
מק/340/ג/1/11,  מא/2,  340/ג/3,  340/ג/21,  340/ג/2, 
מק/340/ג/11, מק/340/ג/17, מק/340/ג/2/3, מק/340/ג/26.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת גן, רח' עמוס 6   
רח'  גבולות התכנית:  219 בשלמותה;  חלקה   ,6143 גוש   -

עמוס 6, רמת גן.

לבניין   :6 עמוס  ברח'  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
הראשי, לבריכת שחייה ולחצר אנגלית.

מ'  מ–6  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ל–5 מ', שינוי קו בניין צדי מזרחי מ–3 מ' ל–2.7 מ'; ב( שינוי 
קווי בניין לבריכת שחייה: בצד מערב שינוי מ–5 מ' ל–1.6 מ' 
ובצד דרום מ–3 מ' ל–1.5 מ'; ג( שינוי קו בניין צדי בצד צפון 
בעבור חצר אנגלית מ–3 מ' ל–1.2 מ'; ד( קביעת הוראות בינוי 
בינוי לשם  קביעת הוראות  ה(  בריכת שחייה;  בניית  לשם 

בניית חצר אנגלית מונמכת.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ולבנייה רמת גן, רח' המעגל 26, רמת גן, טל' 03-6753394. העתק 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך מנחם בגין 125, קומה 13, 

תל אביב.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן

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

מק/340/ג/50", שינוי לתכנית רג/340 על כל תיקוניה.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בכל מרחב העיר רמת גן.

מרחבי תכנון גובלים: תל אביב, גבעתיים, קרית אונו.

ד להוראות  81, פרק  עיקרי הוראות התכנית: תיקון סעיף 
תכנית המיתאר רג/340, על ידי תוספת סעיף כדלקמן: למרות 
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בניין אחורי צפוני  א( שינוי בקו  עיקרי הוראות התכנית:   
שינוי  ב(  מוצע;  במצב  מ'  ל–2.97  מאושר  במצב  מ'  מ–8 
 באחוזי בנייה מ–70% במצב מאושר ל–76% במצב מוצע; 
ל–42%  מאושר  במצב  מ–30%  קרקע  בתכסית  שינוי  ג( 
מ'  מ–8  במגרש  מבנים  בין  במרחק  שינוי  ד(  מוצע;  במצב 

במצב קיים ל–5.20 מ' במצב מוצע.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
7.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6493, התשע"ג.

"תכנית מפורטת מס' חד/מק/1342", שינוי לתכניות חד/764,   )2(
חד/764ג.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, רח' הראשונים,   
פינת רח' השלדג - גוש 10008, חלקות 62, 63 בשלמותן.

מגרשים  של  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
קיים;  למבנה  בניין  בקו  שינוי  ב(  הבעלים;   בהסכמת 

ג( הגדלת תכסית קרקע; ד( תוספת יחידות דיור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 5543   
ובילקוט הפרסומים התשס"ו, עמ' 3861.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
 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 בהן 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

חיים אביטן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון 
לתכניות  כפיפות  מכ/231,  לתכנית  שינוי   ,"355-0090910 מס' 

מכ/201, תממ/6, תמא/34/ב/4.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' חצב 24 - 
גוש 11145, חלקה 204 בשלמותה, ח"ח 281; מגרש 68 בשלמותו 

מתכנית מכ/231.

מטרת התכנית: הסדרת בנייה קיימת בחלקה תוך תוספת 
יח"ד, שינויים בקווי בניין ושינויים בפיתוח השטח.

ל–5;  מ–2  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
כהקלה;   6% של  בשיעור  עיקריים  בנייה  שטחי  תוספת   ב( 
ג( שינוי בקווי בניין: שינוי קו בניין צדי מ–4 מ' ל–3.5 מ', שינוי 
 קו בניין אחורי מ–5 מ' ל–4.6 מ' וקו בניין צדי מ–4 מ' ל–3.5 מ'; 
גובה  חניה,  פתרון  לרבות  ופיתוח,  בינוי  בהוראות  שינוי  ד( 
לניקוז  הוראות  קביעת  ה(  תכסית;  וקביעת  תומכים  קירות 

משמר נגר לפי תמא/34/ב/4.

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

העתק  את  ימציא  המתנגד   .31047 חיפה   ,14 שוקרי  חסן  רח' 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

חיפה, רח' פלי"ם 15, חיפה 31048, טל' 04-8633448.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חדוה אלמוג  
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה   

המקומית לתכנון ולבנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חדרה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
חיפה מופקדת "תכנית מיתאר מפורטת מס' 302-0131854", שינוי 

לתכניות חד/1061, חד/1061ט.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 12794, 
 ,16 ,5 12, 24 בשלמותן, ח"ח   ,7 16; גוש 12795, חלקות   ,7 ח"ח 

.22 ,17

 12795 בגוש   7 חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשני תאי שטח )תא שטח 106A ותא שטח 106B(; ב( העברת 
 106B לתא שטח   105 עיקרי מתא שטח  1,992.5 שטח  הכל  סך 
 ;106B שטח  לתא   105 שטח  מתא  יח"ד   15 העברת   ובמקביל 
 106B ג( קביעת הוראות בנייה: 1( שינוי מס' קומות בתא שטח
מ–16 קומות במצב מאושר ל–20 קומות בבניין הדרומי והשארת 
גובה של 16 קומות בבניין הצפוני לפי המצב המאושר; 2( שינוי 
פיתוח;  תכנית  שינוי   )3 הבניינים;  בין  מינימליים   מרחקים 
מגורים מעל  קומות  מ–9   ,105 קומות בתא שטח  מס'  שינוי   )4
קומת  מעל  מגורים  קומות   5 עד  מאושר  במצב  קרקע  קומת 

.106A קרקע; ד( שינוי זיקת הנאה למעבר רכב בתא שטח

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

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

"תכנית מפורטת מס' חד/מק/808לב", שינוי לתכנית חד/808.  )1(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש 10032,   
חלקה 152 בשלמותה.
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין לפי תשריט; 

ב( קביעת הוראות בנייה; ג( הריסת המסומן להריסה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 2990.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה אל–טירה 44915, טל' 09-7751447, וכן במשרדי 
ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91  הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444 טל'   ,72430

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מאמון ע' אלחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טירה  

מרחב תכנון מקומי יבנה

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

המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 404-0123869".

גוש  יבנה -  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עיריית 
5168, חלקה 126 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין קדמי מ–5 מ' 
מ'; ב( שינוי בקו בניין אחורי מ–5 מ' המותרים  המותרים ל–4 

ל–4.8 מ'; ג( אין כל שינוי באחוזי הבנייה המותרים.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
יבנה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
שד' דואני 3, יבנה, טל' 08-9433383. העתק ההתנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 

הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.
כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
צבי גוב ארי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה יבנה  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' כס/מק/6/103/ח".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר סבא, רח' ויצמן 49 
- גוש 6428, ח"ח 52.

ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-8676296 טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאלק עמרור  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל  

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עירון  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה מופקדת "תכנית מס' מק/ען/1138", שינוי 

לתכניות מיתאר ג/1009, ען/418ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כפר ג'ת המשולש - 
גוש 8831, ח"ח 23, 39; גוש 8841, ח"ח 43.

לשביל;  ממסחר  ייעוד  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קו  הקטנת  ג(  מ';  ל–3  מ'  מ–4  לדרך  קדמי  בניין  קו  הקטנת  ב( 
בניין קדמי לשביל מ–5 מ' ל–3 מ'; ד( תוספת שטח שירות לשטח 

המסחרי בסך הכל כ–24%; ה( שינוי בהוראות בינוי.

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

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מוחמד סובחי ג'בארין 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי טירה

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

מס' 403-0123679", שינוי לתכנית טר/במ/3004.

 ,7760 גוש   - טירה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
חלקה 11 )חלק(; מגרש 2.
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ולבנייה נס ציונה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' נס/מק/6/120", שכ' 

מגורים הדרי סמל.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' העוגן 
3846, חלקות  גוש   - 3 רח' החופים   ,4 רח' השייטת   ,6-4 ,3-1

256-252, 290, 292 בשלמותן.

אחת  מכל  מ"ר   60 העברת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מחלקות 256-252 שייעודן מגורים )סך הכל 300 מ"ר(, לחלקה 
מס' 292 בייעוד מסחרי, בלי לשנות את סך כל השטח הכולל 
בכל  לבנייה  המותר  הכולל  שהשטח  ובתנאי  לבנייה  המותר 
ייעוד קרקע לא יגדל ביותר מ–50%; ב( בנייה קלה בקו בניין 0 

לבתי קפה ומסעדות לצורך הסדרת מצב קיים.

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

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי שבו  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

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

ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' פת/מק/2/762", שינוי לתכניות 2000,   )1(
762, במ/14/2000.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
קיש 9 - גוש 6389, חלקה 51 בשלמותה.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין והגדלת מס' יח"ד.  

ל–12  מ–6  יח"ד  מס'  הגדלת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
הגג  על  חדר   + ע"ע  מ–4  קומות  מס'  הגדלת  ב(  יח"ד; 
הגג;  על  חדרים   + חלקית  שישית  קומה   + קומות   ל–5 
על  חדר   + הבנייה  בזכויות   6% של  כמותית  הקלה  ג( 
ד( הקלה כמותית של 5% בגין תוספת שתי קומות;   הגג; 
ה( שינוי קווי בניין: צדי צפוני לשטח ציבורי פתוח מ–4 מ' 
לקומות ה-ו, צדי צפוני לשטח ציבורי פתוח בעבור שטחי 
שירות מחסנים קומתיים + חלון 3.20 מ' לכל הקומות, צדי 
למבנה  לשטח  מזרחי  אחורי  הקומות,  לכל  מ'  ל–4  דרומי 
שירות;  שטחי  תוספת  ו(  הקומות;  לכל  מ'  ל–5.40   ציבורי 
 ז( קביעת קו מרפסות לצד אחורי מזרחי לשטח למבנה ציבורי 
מ'   1.60 3.05 מ' מגבול המגרש, לחזית מערבית לרח' קיש 

לקו ההפקעה.

מטרת התכנית: סגירת מרפסת קיימת בהיתר בדירה מס' 4.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת קו בניין לסגירת מרפסת 
קיימת,  לדירה  מ"ר   21 תוספת  ב(  בתשריט;  כמסומן  קיימת 

הרחבת שטחה של יח"ד עד 120 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. 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

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

כס/מק/40/3/ג".

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

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

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–9 יח"ד ל–13 
גג  וחללי  קומות   5( ג   +  4  + ע  קומות במקום  ב( תוספת  יח"ד; 
גג  וחללי  קומות   6( ג   +  5  + ק   + מ  יהיה  עמודים(  קומת  מעל 
הבנייה  בזכויות  תוספת 6%  ג(  מסד(;  וקומת  קרקע  קומת  מעל 
בגין שיפור הדיור; ד( תוספת 5% בזכויות הבנייה בגין תוספת 
2 קומות; ה( קביעת קו בניין צדי מזרחי במקום 4 מ' יהיה 3.6 מ' 
מגבול חלקה מקורית )2.1 מ' מגבול המגרש(; ו( קביעת קו בניין 
לפי  הפקעה  לפני  המגרש  )מגבול  כביסה  למסתורי  מזרחי  צדי 
למרפסות  דרומי  קדמי  בניין  קו  קביעת  ז(  מ';  ל–1.35   כס/40/3( 

ל–2.40 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ב, עמ' 761.

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

האמורים פתוחים לקהל.
יהודה בן חמו 	

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
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שינוי בינוי מ–4 קומות על עמודים + חדר על הגג ל–4 קומות על 
עמודים וקומה חלקית; ה( הרחבת דרך לצורכי ציבור; ו( חלוקה 

לשני מגרשים.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
28.5.2012 ובילקוט הפרסומים 6439, התשע"ב, עמ' 4999.

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

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקוה  

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

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

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  רצ/מק/48/11/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )1(
רצ/11/1, רצ/1/11/1, רצ/1/11/1/א.

שכ'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גוש   -  32 הראשון  הפרדס  רח'   ,11 המעיין  רח'  כצנלסון, 

3945, חלקה 726 בשלמותה.

הבנייה  שטחי  בחלוקת  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
המותרים בתכנית לצורך המרת שטח ממשרדים למגורים, 
על ידי: א( על השטח הנדון חלה תכנית רצ/1/11/1. לפי 
מסחרי  שטח  הם:  למגרש  בבנייה  זכויות  הנ"ל,  התכנית 
300 מ"ר חנויות, שטח משרדים 240 מ"ר בקומה א, בתחום 
שינוי  מציעה  התכנית  ב(  מגורים;  מ"ר   19.000 התכנית 
המרת  לצורך  בתכנית  המותרים  הבנייה  שטחי  בחלוקת 
שטח ממשרדים למגורים בעבור תכנון של 5 יחידות דיור.

לתכניות  שינוי  רצ/מק/4/59/1",  מס'  מיתאר  "תכנית   )2(
רצ/1/59/1, רצ/מק/3/59/1.

שד'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
היובל - גוש 3629, ח"ח 28, 29, 31, 33.

עיקרי הוראות התכנית: א( בניית מבנה מגורים 104 יח"ד   
ב–18 קומות מעל קומת קרקע; ב( הוספת קומה ו–40 יחידות 

בלא שינוי בשטחים המותרים לבנייה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
יומצא  03-9547905. העתק ההתנגדות  פקס'   ,03-9547577 טל' 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 

הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

לתכנית  שינוי   ,"4100113415 מס'  מיתאר  "תכנית   )2( 
2000/ח,   ,2000 לתכניות  כפיפות  פת/מק/11/2000/ד, 

בת/11/2000/א.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מפלסים 17, רח' הפסגות 4 - גוש 6364, ח"ח 7, 12, 13, 22, 

.67 ,25

מיתאר  תכנית  לשנות  באה  זו  תכנית  התכנית:  מטרת   
מקומית פתח תקוה, מס' פת/מק/11/2000ד כדלקמן: שינוי 
בלי  בחלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכניות התקפות, 

לשנות את סך כל שטח הבנייה המותר לבנייה בתכנית.

 1010 עיקרי הוראות התכנית: א( העברת שטחים ממגרש   
למגרש 1046 בלי להעביר יותר מ–50% לכל ייעוד קרקע; 
זו  ב( סך כל השטחים בתכנית בלא שינוי - אין בתכנית 
כדי להוסיף על סך כל השטחים המותרים לפי תבע פת/
מק/11/2000ד על שינוייה; ג( תוספת קומות עד ל–8 קומות.

"תכנית מיתאר מס' 4100133611", שינוי לתכנית 2000, כפיפות   )3(
לתכניות 2004/א, פת/מק/2004/א/1, פת/מק/2004/א/5.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מבצע דקל - גוש 6366, חלקה 178 בשלמותה.

המותר  בשטח  שינוי  בלי  דירה  תוספת  התכנית:  מטרת   
לבנייה.

עיקרי הוראות התכנית: תוספת דירה בקומה ראשונה.  

מידע תכנוני  לעיין בתכניות, במחלקת  כל מעוניין רשאי 
-9053111 בטל'  מראש,  תורים  זימון  לפי  העירייה  בבניין 
-8.30 בשעות  ה',  ג',  א',  בימים  קהל:  קבלת  שעות   .03
בקרקע,  מעוניין  כל   ,18.00-16.00 בשעות  ג'  ביום   ,12.00
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 פתח תקוה, בניין עיריית פתח תקוה, 

רח' העלייה השנייה 1, קומה 4, חדר 326, פתח תקוה.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
כפיפות  23/1212/ב,   ,2000 לתכניות  שינוי  פת/מק/79/1212", 

לתכנית תממ/21/3.

רח'  תקוה,  פתח  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 71 חלקה   ,6397 גוש   -  20 קלישר  צבי  הרב  רח'   ,1 ביאליק 

בשלמותה.

מטרת התכנית: תכנית ליצירת חלוקת חלקה וקביעת בניין 
מגורים.

עיקרי הוראות התכנית: א( תוספת יחידות דיור: מ–11 יח"ד 
ל–18 יח"ד )9 יח"ד על כל מגרש(; ב( שינוי קווי בניין צדי-מערבי: 
מ–4 מ' ל–3.60 מ' לקומות א-ד, ל–4.50 מ' לקומה ה'; ג( שינוי קו 
בניין מזרחי מ–4 מ' ל–1.2 מ'; ד( שינוי בבינוי ובעיצוב אדריכלי, 
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הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
רחובות,   ,2 ביל"ו  רח'  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
הוועדה  יומצא למשרדי  08-9392293. העתק ההתנגדות  טל' 
91, רמלה,  ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל  המחוזית לתכנון 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

רחמים מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רחובות  

מרחב תכנון מקומי רמלה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לה/1/200,  לתכניות  כפיפות  גוריון,  בן  כיכר   ,"415-0116764
לה/210,  לה/2/200,  לה/מק/1/2/200,  לה/7/200,  לה/1000, 

תרשצ3/57/18, לה/2/200/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה, צומת רח' בן 
גוריון-טיילת בן גוריון - גוש 4354, ח"ח 84; גוש 5809, ח"ח 33, 

.50 ,49 ,39

גוריון-טיילת  בן  מטרת התכנית: הרחבת צומת הרחובות 
בן גוריון לשם יצירת מעגל תנועה.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
31.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6543, התשע"ג, עמ' 2639.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה רמלה, רח' מבצע משה 9, רמלה, טל' 08-9771564, 
רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788409, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

יואל לביא  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמלה  

מרחב תכנון מקומי זמורה

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

453-0125104", שינוי לתכנית מק/2/95/598.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן יבנה, שכונת נאות 
יבנאי - גוש 562, ח"ח 53; מגרש 379.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת גודל מגרש מזערי למבנה 
זמ/מק/2/95/598,  בתוקף  בתכנית  טעות  עקב  דו–משפחתי 
מ–696 מ"ר ל–690 מ"ר; ב( תיקון טבלאות איזון שנעשו בתכנית 
הבנייה  והוראות  זכויות  שאר  ג(  שבתוקף;  זמ/מק/2/95/598 

נשארים בלא שינוי בהתאם לתכנית מק/2/95/598.

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 

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/1/9/3/2/1", שינוי לתכנית רצ/  )1(
מק/9/3/2/1, כפיפות לתכניות רצ/2/2/1, רצ/10/2/2/1.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, רח' צבי   
ליבוביץ 1 -גוש 3946, ח"ח 300.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט.  

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
14.3.2013 ובילקוט הפרסומים 6575, התשע"ג, עמ' 4039.

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

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גלעד 5, רח' נחל שורק 15 - גוש 3926, חלקה 319 בשלמותה.

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

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
17.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6543, התשע"ג, עמ' 2638.

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,  קריית  המרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  רחובות  ולבנייה 
רח/414-0121624",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 
שינוי לתכניות רח/1999/א, רח/מק/1999/ב/3, כפיפות לתכניות 
רח/1999/ב/2, רח/2000/ב/1, רח/מק/1999/ב, רח/מק/2000/ב/2, 

רח/מק/2000/ב/5, רח/תמא/2/4.

ומקומם: רחובות, ש' אחוזות  השטחים הכלולים בתכנית 
הנשיא, רח' הכרמל 46 - גוש 5908, חלקה 37 בשלמותה; שטח 

התכנית: 510 מ"ר.

מטרת התכנית: שינוי בקו בניין קדמי במחצית המזרחית 
של המגרש בלבד )כמסומן בתשריט(.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי נקודתי מ–2 מ' 
ל–0 מ' כמסומן בתשריט.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
פרסומה של ההודעה  מיום  ימים   60 בתוך  להגיש התנגדות 
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הגדלת  ב(  למחסן;  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
תכסית המבנה עד 150 מ"ר; ג( איחוד 2 מחסנים; ד( קירוי חניה 

- שינוי קו בניין קדמי לחניה מ–1.5 מ' ל–0 מ'.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין בעבור מחסנים: 
1( קו בניין קדמי מ–5 מ' ל–0 מ'; 2( קו בניין צדי מ–3 מ' ל–0 מ'; 
מחסנים;  איחוד  ג(  מ"ר;  ל–150  מ"ר  מ–120  תכסית  הגדלת   ב( 

ד( קירוי חניה - שינוי קו בניין קדמי לחניה מ–1.5 מ' ל–0 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5012.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מצפה אפק, רח' בן ציון גליס 9, פתח תקוה, טל' 
03-9302051, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
המרכז, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי 
שהמשרדים   ,12.00-8.00 בשעות:  ה,  ג',  א',  בימים:  בהן  לעיין 

האמורים פתוחים לקהל.

גיא קב–ונקי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי שהם

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

שה/מק/2679/10ב", שינוי לתכנית גז/במ/10/69.

 ,5909 גוש   - שהם  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 3, 4; מגרש 2679ב בשלמות.

מטרת התכנית: בקשה להקטנת קו בניין קדמי מ–5 מ' ל–4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5014.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שהם,   ,1 ת"ד   ,63 האודם  רח'  שהם,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9723060
וכל   ,08-9270170 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

גיל ליבנה 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שהם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מפורטות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

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

"תכנית מפורטת מס' 456-0118091", שינוי וכפיפות לתכנית   )1(
בר/4/166.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גדרות, גן הדרום - גוש 883, ח"ח 78.

מטרת התכנית: א( שינוי הוראות בדבר קו בניין אחורי.  

מ'  מ–5  אחורי  בניין  קו  הקטנת  התכנית:  הוראות  עיקרי   
ל–3.50 מ'.

התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
תצהיר  בצירוף  ההתנגדות  את  בעיתונים.  הפרסומים  בין 
מעו"ד, יש לשלוח למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
זמורה, בניין מרכז ביל"ו, ת"ד 188, קרית עקרון, או לשלוח קובץ 
לכתובת: mazkirut@zmora.org.il. המתנגד ימציא את העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  התנגדותו 

המרכז, קריית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה חוף השרון מופקדת "תכנית מפורטת מקומית 
מס' 401-0137455", שינוי לתכניות מקומיות חש/3/2, חש/4/2, 

חש/10/10, חש/15/10, משמ/47.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש 
8043, ח"ח 31; שטח התכנית: 15.4611 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת מרחק בין מבני המגורים 
קביעת  ב(  בנייה;  זכויות  מ', הכל בלא תוספת   5 או   0 בנחלה 
אזור  בתחום  פרטית  שחייה  בריכת  להקמת  בינוי  הוראות 
סביבה  ואיכות  תברואה  הוראות  קביעת  ג(  בנחלה;  המגורים 

להקמה ותפעול בריכת השחייה הפרטית.

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

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מאיר דוד  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
455-0125575", שינוי לתכניות ממ/5024, ממ/5083, ממ/מק/5151.

רח'  תקוה,  גני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העמקים 61 - גוש 6720, חלקה 271.
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 100 שטח  בתא  יהיו  השינויים  כל  עיקריים,  שטחים  תוספת 
בלבד בלא כל שינוי בתא שטח 102.

 19 חלקה  בין  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
וחלקה 193 בהסכמה; ב( הגדלת מספר יחידות הדיור בתא שטח 
100 בלבד מ–2 ל–3 )תוספת 1 יח"ד( בלא הגדלת סך כל השטחים 
בתכנית  הקבוע  אחורי  בניין  בקו  שינוי  ג(  עיקריות;  למטרות 
לתא שטח 100 בלבד מ–5 מ' ל–4 מ'; ד( שינוי תכסית בתא שטח  

100 בלבד 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  1ג,  הצורן  רח'  שרונים,  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .09-8636012 טל' 
קריית   ,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 טבריה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
טה/ ג/2855,  ג/287,  לתכניות  שינוי  טה/מק/55/287",  מס' 

מק/ג/14/287.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טבריה - גוש 15026 
חלקי, חלקות 76, 79 בשלמותן, ח"ח 78; גוש 15030 חלקי, חלקה 

16 בשלמותה; גוש 15049 חלקי, חלקה 25 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( ניוד זכויות בנייה ממגרש מס' 
16 למגרש מס' 76 )ניוד של 906 מ"ר שטח עיקרי ו–132 מ"ר שטחי 

שירות(; ב( קביעת הנחיות בינוי ופיתוח בהתאם.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8.2.2013 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3612.

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אליהו זיגדון 	
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  

"תכנית מפורטת מס' 456-0120618", שינוי וכפיפות לתכנית   )2(
בר/38/353, כפיפות לתכנית בר/4/353.

אזורית  מועצה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
גדרות, עשרת - גוש 4985, חלקה 267 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קטע בקו בניין חזיתי מ–6 מ'   
ל–1.5 מ' לצורך הרחבת אולם ספורט קיים.

"תכנית מפורטת מס' 456-0141507", שינוי לתכנית בר/7/256.  )3(

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 5924,   
חלקה 83; מגרש 1091.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בניין.  

מ';  ל–3  מ'  מ–5  קדמי  בניין  קו  א( הקטנת  מטרת התכנית:    
ב( הקטנת קו בניין צדי מערבי מ–3 מ' ל–2.70 מ'.

בר/ לתכנית  שינוי   ,"456-0141606 מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
מק/3/7/256, כפיפות לתכנית בר/7/256.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יד בנימין - גוש 5923,   
חלקה 25 בשלמותה; מגרש 233 בשלמותו.

עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קו בניין.  

מטרת התכנית: הקטנת קו בניין צדי דרומי מ–3 מ' ל–0 מ'.  

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

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/267/1-5",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 
הצ/במ/193/1-5,  הצ/0/1-5,  הצ/200/1-5,  לתכניות   שינוי 
הצ/מק/ הצ/100/1-5,  הצ/מק/193/1-5ב,   הצ/מק/193/1-5א, 

.214/1-5

רח'  מונד,  תל  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
 -  Y קואורדינטה   ,192.535  -  X קואורדינטה  המטעים/הצבר, 

683.952; גוש 9049, ח"ח 19, 193; שטח התכנית: 1.997 דונם.

הגדלת  בעלים,  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
אחורי,  בניין  קווי  שינוי  יח"ד(,   1 )תוספת  ל–3  מ–2  יח"ד  מס' 
בלא  תכסית  שינוי   - בינוי  והוראות  בנייה  הוראות  שינוי 
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"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1187", שינוי לתכנית   )1(
ג/10630.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16536,   
חלקה 9.

המאושרים  הבניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
בתכנית ג/10630.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1191", שינוי לתכנית   )2(
ג/9000.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16567,   
חלקה 4 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה והצעת בינוי במתחם   
פריר לצורך בניית בית מלון.

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1196", שינוי לתכנית   )3(
ג/7348.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16579,   
ח"ח 4, 17, 36, 39; גוש 16580, ח"ח 12.

עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים.  

"תכנית מפורטת מקומית מס' נצ/מק/1203" שינוי לתכנית   )4(
ג/5194.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16561,   
ח"ח 7.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין קדמי וצדי.  

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

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

נצ/מק/1180", שינוי לתכנית ג/5194.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נצרת - גוש 16561, 
חלק 7 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי הבניין המאושרים 
בתכנית ג/5194; ב( איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים; ג( שינוי 
מ"ר  מ–1,000  ג/5194,  בתכנית  המאושר  מינימלי  מגרש  גודל 

ל–675 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6.11.2012 ובילקוט הפרסומים 6516, התשע"ג, עמ' 1641.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  הוועדה המחוזית  ובמשרדי  כרמיאל  ולבנייה 
מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מק/כר/1/6983", רח' 
חרצית 12, עמותת חוחית, שינוי קו בניין קדמי, שינוי לתכנית 

ג/6983.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 18990, ח"ח 23.

קדמי  נקודתי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות   עיקרי 
מכביש  לבית  כניסה  גשרון  בניית  לאפשר  מ',  ל–0.00  מ'  מ–5 

הגישה.

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   .04-9085674 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

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

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מק/כר/1/8880", מלון פארק הזית, איחוד וחלוקת שטחים, שינוי 

לתכנית ג/8880.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 18984, 
 ,177  ,176  ,174  ,173  ,164  ,158  ,157 ח"ח  175 בשלמותה,  חלקה 

.306 ,187-185

מטרת התכנית: חלוקה מחדש של שטח התכנית בין תיירות 
לבין שפ"פ.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23.1.2013 ובילקוט הפרסומים 6510, התשע"ג, עמ' 1503.

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

עדי אלדר 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי נצרת

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

ולבנייה נצרת מופקדות תכניות אלה:
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כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

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

גמ/422/8977".

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: יבנאל - גוש 15443 
)מוסדר(, חלקות 48-43 בשלמותן; שטח התכנית: 15,790.

הסכמה;  בלא  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:   מטרות 
ב( הגדלת שטחי ציבור על חשבון שטח מגורים; ג( שינוי קווי 
הוראות  של  שינוי  ה(  מינימלי;  מגרש  בגודל  שינוי  ד(  בניין; 
לפי תכנית בדבר בינוי; ו( העברת שטחי שירות ושינוי תכסית 

בנייה.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
תבור.  כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, 

טל' 04-6508555.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  

מרחב תכנון מקומי גליל מרכזי

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

ג/מר/4/2011/13831", שינוי לתכנית ג/13831.

גוש   - מכר  ג'דידה  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
18542, 15 )חלק(.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי גודל מגרש מינימלי באזור 
מגורים א' ומסחר מ–1,000 מ"ר ל–500 מ"ר.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
20.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6585, התשע"ג, עמ' 4508.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, מרכז שווקים, השוק העירוני, 

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

פתוחים לקהל.

עלי סלאם  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה נצרת  

מרחב תכנון מקומי צפת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
 - חמרה  בוואדי  חינוך  במבנה  בניין  קווי  שינוי  צפ/מק/66", 

אורות האר"י, שינוי לתכנית ג/8995.

 ,13092 גוש   - צפת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
ח"ח 1, 4, 21-5.

עיקרי הוראות התכנית: א( הקמת מוסדות ציבור; ב( שינוי 
קו בניין.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.4.2013 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5015.

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

פתוחים לקהל.

אילן שוחט 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה צפת  

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

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

גא/מק/41/12", כפיפות לתכניות ג/10502, ג/10567.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10265, 
חלקה 28 בשלמותה; שטח התכנית: 10,251.

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה בשפרעם.

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.
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כפר  ו–27,   26 נחלות  בין  גבול  הסדרת  התכנית:  מטרת   
זיתים.

עיקרי הוראות התכנית: א( חלוקה והסדרת גבול בין נחלות   
המגורים  תחום  של  גאומטרי  שינוי  ב(  בהסכמה;   27  ,26
בנחלה מס' 27; ג( שינוי קווי בניין למבנים הקיימים בתוך 
שטח המגורים והחקלאי, ביום אישור התכנית כפי שהם; 

ד( הסדרה וקביעת גבולות סופיים לצורכי תצ"ר.

"תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/12389", שינוי לתכנית ג/12839.  )5(

גוש   - קשת  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17043, חלקה 1 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי של הוראות לפי תכנית   
ג/12839 בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים; ב( שינוי בקווי 
בניין - קו בניין קדמי 0 בעבור מחסן מתחת לחניות תלויות.

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

טל' 04-6508508.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

בועז יוסף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל התחתון  

מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מקומית מס' מח/מק/1/11/9858", שינוי לתכנית מיתאר ג/9858, 

מג'דל שמס.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מג'דל שמס.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו הבניין ושינוי מקום דרך 
משולבת.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26.7.2012 ובילקוט הפרסומים 6469, התשע"ב, עמ' 6280.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-6983608  ,04-6981677 לתכנון ולבנייה מעלה חרמון, טל' 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 עילית  נצרת   ,595

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
נחום דוד  

יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה מעלה חרמון  

במשרדי  וכן   ,04-9912621 טל'  עכו,   ,460 ת"ד  אש,  מכבי  מול 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, לשכת התכנון 
המחוזית, משרד הפנים, קריית הממשלה, נצרת עילית 17000, 
טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אלכס שפול  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי  

מרחב תכנון מקומי הגליל התחתון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
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 מופקדות תכניות אלה:

לתכניות  שינוי  גת/מק/גבמ8/75",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
ג/13618, גת/מק/3/75, גת/מק/7/75.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדמות דבורה - גוש   
15180, ח"ח 102; מגרש 208 בשלמותו.

בשדמות   102 במגרש  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרות   
דבורה; ב( שינוי בהוראות בדבר בינוי אדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין; ב( שינוי בהוראות   
בלבד שלא  מרפסת  קירוי  לאפשר  כדי  אדריכלי  בינוי  בדבר 

בתחום מבנה המגורים.

לתכניות  שינוי  גת/מק/גבמ9/75",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/13618, גת/מק/3/75, גת/מק/7/75.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדמות דבורה - גוש   
15180, ח"ח 107.

בשדמות   107 במגרש  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  מטרות   
דבורה; ב( שינוי בהוראות בדבר בינוי אדריכלי.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי בקו בניין; ב( התכנית משנה   
את קו הבניין במגרש בלא תוספת ו/או שינוי בזכויות הבנייה 
לגליזציה  למתן  אדריכלי  בינוי  בדבר  הוראות  של  ושינוי 
לבנייה מחוץ לקווי הבניין. השינוי הוא נקודתי בלבד לצורך 

מגורים )לפי תשריט(.

לתכניות  שינוי  גת/מק/2/3126",  מס'  מפורטת  "תכנית   )3(
ג/10988, ג/3126, כפיפות לתכנית ג/6540.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מצפה - גוש 15086,   
ח"ח 30; מגרש 12 בשלמותו.

מטרת התכנית: שינויים גאומטריים בשטח המיועד למגורים   
בנחלה מס' 12.

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

קיים.

לתכנית  שינוי  גת/מק/4/4477",  מס'  מפורטת  "תכנית   )4(
ג/4477, כפיפות לתכניות ג/10988, תמא35, תממ2/9.

גוש   - זיתים  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
17317, חלקות 71-61 בשלמותן.
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ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2.10.2009 ובילקוט הפרסומים 6030, התש"ע, עמ' 890.

כל  חלות  זו  תכנית  על  2/מק/513",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
למעט  ו–68/114/03/2,   17/114/03/2 מס'  תכניות  הוראות 
השינויים הכלולים בתכנית, תכנית זו מבטלת את הפקדת 

תכנית מס' 2/מק/434.

צפוני,  חוף  אילת,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שטח  103ב;  מגרש  )בהסדר(;   40156 גוש   - הים  רח' 

התכנית: 1.908 דונם.

עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מס' יחידות האכסון המלונאי:   
מאושר - 50 יחידות אכסון מלונאי, מוצע - 110 יחידות אכסון 

מלונאי, מתוכם עד 50% לאכסון מלונאי מיוחד.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
27.12.2012 ובילקוט הפרסומים 6551, התשע"ג, עמ' 3003.

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

לקהל.

מאיר יצחק הלוי 	
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אילת  

מרחב תכנון מקומי אשדוד

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית
שם התכנית: שינוי קווי בניין ותכסית במגרש ברחוב 

התקשורת, אזור תעשייה בינונית, אשדוד
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אשדוד  ולבנייה 
שינוי  3/מק/2193",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז 
לתכנית 14/114/03/3, כפיפות לתכניות 20/101/02/3, 62/101/02/3, 

.101/02/3 ,35/101/02/3 ,22/101/02/3 ,5/101/02/3 ,114/03/3

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אשדוד, רח' התקשורת, 
אזור תעשייה בינונית 2 )כבדה( - גוש 2062, חלקה 26 בשלמותה, 
לא  ישנים:  גושים/חלקות  דונם;   1.810 התכנית:  שטח   ;54 ח"ח 

רלוונטי; מרחב תכנון גובל: לא רלוונטי.

מטרת התכנית: שינוי קווי בניין, שינוי בינוי והגדלת תכסית 
הקרקע במגרש ברחוב התקשורת.

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין: שינוי קו בניין 
צדי צפוני בחלקה מס' 26, מקו בניין 3 מ' לקו בניין 0 בקומת 
 0 בניין  לקו   6 בניין  בניין אחורי מקו  קו  ושינוי  הקרקע בלבד, 
צפוני  צדיים,  עיליים,  בניין  קווי  שינוי  בלבד,  קרקע  בקומת 
ודרומי מ–3 מ' ל–4 מ', שינוי קו בניין עילי אחורי מ–6 מ' ל–4 מ', 
שינוי קו בניין צדי דרומי מ–3 מ' ל–4 מ'; ב( שינוי תכסית מ–55% 

ל–70%; ג( שינוי בינוי.

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

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

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

עה/0012/8022", שינוי לתכנית ג/8022.

גוש  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושבה כנרת - 
15307, חלקה 61; גוש 15308, חלקה 81; שטח התכנית: 3.970 דונם.

כל  בסך  שינוי  בלא  שטחים  החלפת  א(  התכנית:  מטרות 
בהוראות  שינוי  ג(  בניין;  קווי  שינוי  ב(  המאושרים;  השטחים 

בינוי או עיצוב אדריכלי; ד( הקטנת מגרש מינימלי.

בשעות  א'-ה',  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונות,  הפרסומים  בין 
מרכז  הירדן,  בית המועצה האזורית עמק  הירדן,  ולבנייה עמק 
אזורי צמח, טל' 04-6757635/6, פקס' 04-6757690. המתנגד ימציא 
את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 

מחוז הצפון, שד' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
יוסי ורדי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עמק הירדן  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אילת

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

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

מס'  לתכניות  כפיפות  2/מק/445",  מס'  מפורטת  "תכנית   )1(
השינויים  למעט  הוראותיה,  כל  על   178/03/2  ,101/02/2

הכלולים בתכנית זו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אילת, חוף דרומי, דרך    
 7.68162 התכנית:  שטח  מוסדר(;  )לא   40007 גוש   ;4 מצרים 

דונם.

)לדרום(  צדדי  מקומי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  מטרת   
 ל–0 מ', אחורי מקומי )למערב( ל–0 מ', צדי מקומי )לצפון( 
שטח  תוספת  ב(  בתכנית;  קבוע  בניין  בקו  שינוי  מ',  ל–0 
בהקלה 6%, ותוספת שטח בהקלה למעלית 5%, כל עניין 
להוראות  בכפוף   147 סעיף  לפי  כהקלה  לבקשו  שניתן 
בסמכות  לפגוע  כדי  זו  פסקה  בהוראות  אין   ,151 סעיף 
לא  ואולם   ,147 סעיף  לפי  הקלה  לתת  הוועדה המקומית 
תאשר הוועדה המקומית הקלה לפי סעיף 147 אלא בכפוף 
לפי  שאושרה  בתכנית  שנקבעו  הזכויות  של  להפחתה 
זו. שר הפנים יקבע את דרכי הפרסום של הפקדת  פסקה 

תכנית לפי פסקה זו.
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ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי 
להגיש התנגדות בתוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ז'בוטינסקי 8, קרית מלאכי,  לתכנון ולבנייה קרית מלאכי, רח' 
הוועדה  למשרדי  יוגש  ההתנגדות  העתק   .08-8608700 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, ת"ד 68, באר שבע, טל' 

.08-6263785

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

יוסף חדד 	
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קרית מלאכי  

מרחב תכנון מקומי בני שמעון

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 31/מק/3006
שם התכנית: מגרש מבנים ומוסדות ציבור מס' 909

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
31/מק/3006", שינוי לתכנית 75/305/02/7, כפיפות לתכנית 31/

מק/3001.

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

ביישוב  קיימים  ציבור  שטחי  הגדלת  התכנית:  מטרת 
- תא שטח  ציבור  ומוסדות  למבנים  ויצירת מגרש  בר  גבעות 
מס' 909 במקום 4 מגרשי מגורים. הצורך נובע מאכלוס היישוב 
לבניית  ציבור  בשטחי  שנוצר  והמחסור  צעירות  במשפחות 

מבנים לחינוך לגיל הרך.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
9.5.2013 ובילקוט הפרסומים 6608, התשע"ג, עמ' 5312.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה בני שמעון, צומת בית קמה, ד"נ הנגב 85300, 
הוועדה  ובמשרדי   ,08-6257909 פקס'   ,08-6257920 טל' 
 המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, קריית הממשלה, רח' 
התקווה 4, באר שבע, טל' 08-6263791, וכל מעוניין רשאי לעיין 
לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 
 שעות קבלת קהל: ביום א', בשעות 15.30-13.30, ביום ג', בשעות 

.17.30-15.30 ,10.30-8.30

סיגל מורן 	
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני שמעון  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

מס' 7/מק/2572", שינוי לתכניות 7/במ/169, 1/172/02/7.

לתכנון  הוועדה המקומית  למשרדי  בעיתונות,  בין הפרסומים 
ולבנייה אשדוד, בית עיריית אשדוד, הקריה, ת"ד 28, אשדוד, 
טל' 08-8545318-9, פקס' 08-8677810. העתק ההתנגדות יומצא 
רח'  הדרום,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 
לעיין  ניתן   .08-6263795 טל'  שבע,  באר   ,68 ת"ד   ,4 התקווה 
קבלת  הוועדה המחוזית, בשעות  בתכנית המופקדת במשרדי 
קהל ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב, בטל' 6263791-

.08

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
בוריס גיטרמן  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד  

מרחב תכנון מקומי קרית גת

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מס' 9/מק/2041", 

מגרש מבני תעשייה, כפיפות לתכנית 16/104/03/9.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת - גוש 3027, 
חלקה 2 בשלמותה; מגרש 2025 בשלמותו מתכנית 16/104/03/9; 

שטח התכנית: 5,927 מ"ר.

מחסנים  לבניית  אפשרות  מתן  א(  התכנית:  מטרות 
על  גת  קרית  של  הקיים  התעשייה  באזור  טכניים  ומיתקנים 
ידי שינוי בהנחיות הבנייה; ב( שינוי בקווי בניין אחורי וצדי 

כמסומן בתשריט.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14.9.2012 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 777.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  גת,  קרית   ,97 הקוממיות  רח'  גת,  קרית  ולבנייה  לתכנון 
08-6874773, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הדרום, רח' התקווה 4, ת"ד 68, באר שבע, טל' 08-6263384, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.
עמי ביטון  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה קרית גת  

מרחב תכנון מקומי קרית מלאכי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה קרית מלאכי ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מפורטת מס' 18/מק/2074", שינוי 

לתכניות 41/102/02/18, 29/102/02/18, 18/מק/2009.

שכ'  מלאכי,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יגאל אלון, רח' משה דיין 2 - גוש 2468, חלקה 186.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין ושינוי בהוראות 
התכנית בדבר בינוי.
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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 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

22.10.2013 בשעה 12.00.

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

יוליה גראץ', עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 47440-07-13

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

ובעניין פירוק חברת בינביג לייט קריאייטיב אייג'נסי בע"מ, 
ח"פ 51-260082-6,

והמבקש: גרגורי ירמולייב, ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה, מדרך 
מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 03-6868099.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.7.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.10.2013, בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.10.2013

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

אסף אוסלקה, עו"ד    

     בא כוח המבקש

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

מודל הום ייצור מבנים ניידים בע"מ
)ח"פ 51-195810-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,5.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרק, המראה  דוח  1, אשדוד, לשם הגשת  הפלדה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פרוטיץ, מפרק  

 -  11 ומקומם: תל שבע, שכ'  השטחים הכלולים בתכנית 
גוש 100058, ח"ח 1; מגרש 89.

עיקרי הוראות התכנית: א( הסדרת קווי בניין צדיים: 1( קו 
בניין צדי מכיוון מג' 88 יהיה 3-2 מ'; 2( קו בניין קדמי מהכביש, 

רח' מס' 7 יהיה 5-4.4 מ'.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13.1.2012 ובילקוט הפרסומים 6399, התשע"ב, עמ' 3323.

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה שמעונים, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  הדרום,  מחוז  ולבנייה 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שמעונים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 32147-06-13

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

ובעניין פירוק חברת המרכז הישראלי לארונות בע"מ,

והמבקש: חגי ליאת, ע"י ב"כ עו"ד אמיר ברלב, מרח' לוחמי 
הגטאות 12, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.6.2013 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.10.2013, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.17.10.2013

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

אמיר ברלב, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 58387-06-13

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

ח"פ  בע"מ,  שגיב  וקונדיטוריה  לחם  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-421613-4

והמבקשים: ליודמילה רבינוביץ' ואח', ע"י ב"כ עו"ד יוליה 
גראץ', מרח' הרצל 21, חדרה, טל' 04-6222445, פקס' 03-6222446.

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

29.10.2013, בשעה 9.30.
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י.ה.ב )ישראל היפה בירוק( בע"מ
)ח"פ 51-251538-8(

)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 
1.9.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
אשכנזי,  אסתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
אצל הורוביץ, אושרת, מג'ר, אפלקר, לוגסי - רואי חשבון, רח' 

היוצרים 19, כרמיאל, 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.

אסתר אשכנזי, מפרקת

קרן אבי אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-078729-4(

)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 
3.9.2013, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  המניין של החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומית קרן, ת"ז 

030553416, מרח' צה"ל 89, צהלה, 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.

שלומית קרן, מפרקת

אלפין אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-416023-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנדרי ביורה, מרח' הזמיר 

57/20, נהריה, 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.

אנדרי ביורה, מפרק

מיזוג וחימום מודיעין )2000( בע"מ
)ח"פ 51-292393-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.6.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  ג'ברי,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק מדהלה 1, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

בנימין יאיר בע"מ
)ח"פ 51-225455-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.8.2013, התקבלה החלטה 
מ"ר  כהן,  גדעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

12734, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון כהן, עו"ד, מפרק

אין האוס אי די בע"מ
)ח"פ 51-429240-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד ארקין, אצל הורוביץ, 
 ,19 היוצרים  רח'  רואי חשבון,   - לוגסי  אפלקר,  מג'ר,  אושרת, 

כרמיאל, 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.

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

קרן פוזיילוב, עו"ד, מפרקת

המבריק ייצור ויבוא מוצרי איכות בע"מ
)ח"פ 51-380550-7(

)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 1.11.2012, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאסר ג'ובראן, 

מפקיעין 2491400, 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.

יאסר ג'ובראן, עו"ד, מפרק

אקווייס אנווירומנט אינווישין בע"מ
)ח"פ 51-402991-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  פישמן,  לאון  עו"ד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 

ברגמן 2, רחובות, 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.

לאון פישמן, עו"ד, מפרק

אקווייס אנווירומנט אינווישין בע"מ
)ח"פ 51-402991-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,11.00 7.11.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,2 ברגמן 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לאון פישמן, עו"ד, מפרק

יניב-נט בע"מ
)ח"פ 51-294560-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זדל 

1, ראשון לציון, 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.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

סברס אורגינל בע"מ
)ח"פ 51-432811-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח רובי רוקח, מרח' זדל 

1, ראשון לציון, 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.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

חי פז יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-215415-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן פוזיילוב, 
היהלום,  בניין   ,3 ז'בוטינסקי  רח'  בע"מ,  נתפז  חברת  במשרדי 

רמת גן, 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.
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ניקוב מחשבים ועיבוד נתונים )1971( בע"מ
)ח"פ 51-058899-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

פורסופט הדרכה בע"מ
)ח"פ 51-273305-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

לינק טו בי בע"מ
)ח"פ 51-320238-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

ווינקום טכנולוגיות מידע בע"מ
)ח"פ 51-219164-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

ביואנרקום בע"מ
)ח"פ 51-390813-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2013, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' 
כרמי 7, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רותם נס, מפרק  

גני נוריות בע"מ
)ח"פ 51-173138-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.11.2013, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' 
תש"ח 2, מגדלי שקל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר פריזט, עו"ד, מפרק  

ע. לוטם ייעוץ וניהול 2000 בע"מ
)ח"פ 51-292471-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 13.11.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פופר, עו"ד, מפרק  

פורמולה מחשוב יעוץ והחזקות 1990 בע"מ
)ח"פ 51-151853-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  
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ר.ב. עגלות ואביזרי נכים בע"מ
)ח"פ 51-259029-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
משה שרת 15, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן איצקוביץ, מפרק  

קופר מטבחים בע"מ
)ח"פ 51-277824-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
8.00, ברח' אבא הלל 7,  הנ"ל תתכנס ביום 24.11.2013, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,52522 גן  רמת  סילבר,  בית 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דני אבו, עו"ד, מפרק  

אר.אנד.או - ס.ע. בע"מ
)ח"פ 51-373446-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16.12.2013, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,1 זד"ל  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רובי רוקח, רו"ח, מפרק  

אבנר אפרים חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-057929-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13.10.2013, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, 

רח' המסגר 52א, תל אביב.

ניהול  בדבר  המפרק  של  מסיים  דוח  הצגת  היום:  סדר  על 
 3 כחלוף  מתפקידו  המפרק  ושחרור  החברה  ונכסי  הפירוק 

חודשים ממועד הגשת דוח הפירוק לרשם החברות.
אלי קלמרו, עו"ד, מפרק  

אורוול מערכות בע"מ
)ח"פ 51-178423-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

יל"ן מחשבים ותוכנה בע"מ
)ח"פ 51-090617-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

פורסופט יצוא )1999( בע"מ
)ח"פ 51-275947-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.11.2013, במשרדי החברה, רח' אבא אבן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,3
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל צינוביץ', רו"ח, מפרק  

ט.ט.טרה טימבר בע"מ
)ח"פ 51-177201-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
מיתר  במשרד   ,10.00 בשעה   ,17.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ליקוורניק גבע לשם טל, דרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
טלי מנשה, עו"ד, מפרקת  
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אלבן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-426669-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 11.12.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אס.אל.אס השקעות ה–49 בע"מ
)ח"פ 51-250238-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

אקוויטי 5 בע"מ
)ח"פ 51-406632-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, מרח' 
ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 

03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

פאסט גרופ בע"מ
)ח"פ 51-340956-5(

)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 28.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר יערי, ת"ז 056168206,  

מרח' עמל 68, קרית אריה, פתח תקוה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר יערי, מפרק

פאסט גרופ בע"מ
)ח"פ 51-340956-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
אצל המפרק, רח'   ,9.00 29.11.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקוה,  פתח  אריה,  קרית   ,68 עמל 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עפר יערי, מפרק

אדינבורו ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-211026-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורטל ינקו, עו"ד, מפרקת  

אלבן אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-426669-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.8.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין, מרח' 
ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, טל' 

03-6246250, פקס' 03-6246260, למפרק החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום בריגה, ממשק 34, 

מושב דקל, ד"נ הנגב 8549200, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

         שי הראל, עו"ד
        בא כוח החברה

מרקט גורו בע"מ
)ח"פ 51-409827-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי גבאי, מרח' סוטין 4, תל 

אביב 64161, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

       שי הראל, עו"ד
       בא כוח החברה

דישון וצימוח בע"מ
)ח"פ 51-278948-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם ברקת, מרח' תדהר 

18, זכרון יעקב, 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.

מנחם ברקת, מפרק

חלקה 117 בגוש 6941 תל אביב יפו בע"מ
)ח"פ 51-015902-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

אקוויטי 5 בע"מ
)ח"פ 51-406632-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2013, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, 
רח' ז'בוטינסקי 35, מגדלי התאומים 2, קומה 12, רמת גן 52511, 
סופי של  דוח  לשם הגשת   ,03-6246260 פקס'   ,03-6246250 טל' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

א.ל.ק. בניה בע"מ
)ח"פ 51-244820-0(

)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 22.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בר דרדיק, מרח' לוי 

אשכול 40/8, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בר דרדיק, עו"ד, מפרק

א. שירעד בע"מ
)ח"פ 51-342345-9(

)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 27.8.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן חזן, מרח' נגבה 97, 

באר שבע, נייד 054-4967498, 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.

אורן חזן, מפרק

ב.ש. בר 92 בע"מ
)ח"פ 51-165035-0(

)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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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2013, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר בריקמן, ת"ז 

055446777, מרח' גבעתי 24, אשקלון, 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.

אסתר בריקמן, מפרקת

שירהוד בע"מ
)ח"פ 51-284063-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
מרח'  גולדשטיין,  אהוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אנדריוס 5, 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.

אהוד גולדשטיין, מפרק

אינטרקולוני גבעתיים בע"מ
)ח"פ 51-393845-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  שרמן,  יונתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

69898930, מדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן שרמן, עו"ד, מפרק

אינטרקולוני פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-404620-0(

)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 9.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה קרסו, מרח' ריב"ל 

26, 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.

שלמה קרסו, מפרק

נימרון השקעות )2008( בע"מ
)ח"פ 51-412565-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2013, התקבלה החלטה 
רוזנצויג,  סימונה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' אבן גבירול 124, תל אביב 62038, 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.

סימונה רוזנצויג, עו"ד, מפרקת

אנבר כחול שיווק מוצרי קוסמטיקה בע"מ
)ח"פ 51-323220-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מני יניב גרשון, מרח' 

הרצל 5, אשקלון, טל' 074-7026909, 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.

מני יניב גרשון, עו"ד, מפרק

א.ב.י.ד. שירותי מחשב בע"מ
)ח"פ 51-124845-2(

)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 
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החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
בן-שאול,  מתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 

מרח' אוסישקין 26, ירושלים, טל' 02-5635232, למפרק החברה.

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

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

 ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן בן-שאול, עו"ד, מפרק

מכרות המלך שלמה בע"מ
)ח"פ 51-130102-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
בן-שאול,  מתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק  חוקי 

מרח' אוסישקין 26, ירושלים, טל' 02-5635232, למפרק החברה.

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

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

 ,25.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן בן-שאול, עו"ד, מפרק

יא ויו בע"מ
)ח"פ 51-366261-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טוביה שטראוס, 

מרח' שוהם 5, קומה 19, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.1.2014, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טוביה שטראוס, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
ת"ז  שרמן,  יונתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

69898930, מדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן שרמן, עו"ד, מפרק

סים 2000 תקשורת )1999( בע"מ
)ח"פ 51-279021-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל לוסקי, מרח' אבן 

גבירול 27, 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.

יגאל לוסקי, עו"ד, מפרק

מונהליזה מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-347863-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר לושי, ת"ז 022840607, 

אצל עו"ד שגיא עומר, דרך הים 16, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק אצל בא כוחו כאמור.

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

אבנר לושי, מפרק

החברה המרכזית לקמעונאות בע"מ
)ח"פ 51-369744-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד יולוס, מרח' קלונימוס 
6, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.2.2014, בשעה 
10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד יקיר ניידיק, רח' נחמני 14, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גד יולוס, מפרק

זוז תיירות בע"מ
)ח"פ 51-284903-5(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד יולוס, מרח' קלונימוס 

6, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.2.2014, בשעה 
10.00, במשרדי בא כוח החברה, עו"ד יקיר ניידיק, רח' נחמני 14, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גד יולוס, מפרק

יוסף שקד ובניו בע"מ
)ח"פ 51-053708-7(

)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 25.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי שקד, מרח' הגדרות 

28, סביון, טל' 054-4852185, למפרק החברה.

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

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

 ,13.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח שמש ששון, רח' המלאכה 43, נתניה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 

שביט בני החזקות בע"מ
)ח"פ 51-450039-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני שביט, מרח' הנרקיס 

12, בצרה 60944, טל' 052-2505000, למפרק החברה.

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

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

 ,15.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני שביט, מפרק

שדות אברהם בע"מ
)ח"פ 51-451740-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר מנורי, מת"ד 

125, יהוד, טל' 050-4333488, למפרק החברה.

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

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

 ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' התאנה, בני עטרות 6099100, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

זוז און ליין )2000( בע"מ
)ח"פ 51-294263-2(

)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 1.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
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החלטה  התקבלה   ,3.9.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סומך, ת"ז 

070099130, מרח' בלוך 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,29.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד סומך, מפרק

א.ג. יאנג ייעוץ הנדסי ושיווקי בע"מ
)ח"פ 51-466368-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר גור, ת"ז 057081168, 

מרח' תרשיש 8, רחובות, למפרק החברה.

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

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

 ,29.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גור, מפרק

אומגה מאור בע"מ
)ח"פ 51-428743-2(

)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 8.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
ת"ז  מאירי,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

050626365, מדרך יצחק רבין 84, גבעתיים, למפרק החברה.

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

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

 ,29.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מאירי, מפרק

נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 
של החברה.

אבי שקד, מפרק

פאדאלה אקספרס ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-494298-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונית שייבר ג'ואן, מרח' 

הבוצרים 2, ראשון לציון, 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.

 ,24.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונית שייבר ג'ואן, מפרקת

א.ר. דיירקט בע"מ
)ח"פ 51-218019-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,29.8.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם גרין, ת"ז 

007334329, מרח' אליהו ברלין 8, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

 ,29.11.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם גרין, מפרק

סומך ד.נ.י. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-329997-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

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

 ,22.12.2013 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.

שי גור, מפרק

אגן שירותים לוגסטיים בע"מ
)ח"פ 51-381145-5(

)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   ,8.9.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי נשר, ת"ז 
טל' 09-9507352,  2, הרצליה,  דירה   ,6 מרח' הכנסת   ,0023607252

למפרק החברה.

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

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

 ,10.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, 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.

אורי נשר, מפרק

אפוס אוברסיז אבירון בע"מ
)ח"פ 51-232024-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל קינן, מרח' 

יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-5041647, למפרק החברה.

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

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

 ,16.1.2014 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.

יואל קינן, עו"ד, מפרק

להיט בכיכר בע"מ
)ח"פ 51-273767-7(

)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 22.8.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי כנפי, מרח' ציפר 16, 

חיפה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.12.2013, בשעה 
דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,63 צרפת  דרך  החברה,  במשרדי   ,10.00
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי כנפי, מפרק

דנה מתכות בע"מ
)ח"פ 51-267565-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
מרח'  גולדנברג,  דנה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי 

אורנים 7, מע"ש, 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.

 ,15.12.2013 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנה גולדנברג, מפרקת

ש. גור ניהול בע"מ
)ח"פ 51-367292-3(

)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 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.9.2013, התקבלה החלטה במניין 
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי גור, מבית הדקל 107, 

אילת, למפרק החברה.
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אינובמיינד בע"מ
)ח"פ 51-453462-7(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת של החברה 
את  לבטל  החלטה  התקבלה   ,5.5.2013 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
מיום  המפרק  מינוי  ואת  החברה  של  מרצון  הפירוק  הליך 

9.4.2013 והחברה תחזור לפעילות. 

החברה תגיש דוח שנתי עדכני לרשם החברות.

כפיר גולדמן, דירקטור

ט.ט.טרה טימבר בע"מ
)ח"פ 51-177201-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  בכתב  בהחלטה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
עו"ד  את  למנות  החלטה  התקבלה   ,12.9.2013 מיום  המניות 
טלי מנשה, ת"ז 028982825, מדרך אבא הלל סילבר 16, רמת גן, 

למפרקת החברה, במקום עו"ד ליאת מיידלר.

טלי מנשה, עו"ד, מפרקת

עיזבון המנוח חי לטיף
הודעה בדבר מינוי מנהלי עיזבון זמני ובדבר הזמנה לנושים

הירושה,  לחוק   99 סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
ירושלים,   ,5 הלל  מרח'  ננר,  יהושע  עו"ד  כי  התשכ"ה-1965, 
ירושה  לענייני  הרשם  ידי  על  מונו  לציון,  מראשון  חי,  ותמיר 
בירושלים, בתיק מס' 20931, למנהלי עיזבון של המנוח חי לטיף 

ז"ל, ת"ז 539809, שמענו היה ירושלים.

כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוח הנ"ל, מוזמן בזה 
ובדואר רשום, למנהלי העיזבון לפי הכתובות  להודיע, בכתב 
מיום  חודשים  שלושה  בתוך  מהעיזבון  תביעותיו  על  הנ"ל, 

פרסום הודעה זו.

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.

     יהושע ננר, עו"ד          תמיר חי
מנהלי עיזבון    

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון 
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, בתיק פר"ק 17804-01-13

בכינוס   ,51-397491-5 ח"פ  בע"מ,  אירועים  סקאי  החייב:  שם 
ובפירוק זמניים, מדרך מנחם בגין 74, תל אביב 67215.

שאול  משד'  קאופמן,  ערן  עו"ד  ומענם:  הזמניים  המפרקים  שם 
המלך 39, תל אביב 64928, טל' 03-6098040, פקס' 03-6098050, 
לוי טילר, מרח' אבן גבירול 124, תל אביב  ואת עו"ד דורית 

62038, טל' 03-5272164, פקס' 03-5272166.

בית  אישר   ,15.8.2013 בתאריך  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
חלוקת  על  והורה  הזמניים  המפרקים  בקשת  את  המשפט 

דיבידנד לנושים. 

 100% בשיעור  דיבידנד  ישולם  קדימה  בדין  לנושים 
ולנושים הרגילים ישולם דיבידנד ראשון בשיעור 50%.

ערן קאופמן, עו"ד          דורית לוי טילר, עו"ד  
    מפרקים זמניים

עממית סוכנות לביטוח )1995( בע"מ
)ח"פ 51-215842-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 10.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
אבא הלל סילבר 12א, קומה 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד נוה, מפרק  

כותר מוביל בע"מ
)ח"פ 51-464202-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.11.2013, בשעה 12.30, אצל המפרק, רח' 
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פופר, עו"ד, מפרק  

תבל טלקום בע"מ
)ח"פ 51-186480-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.11.2013, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,10 הגביש 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל בן יצחק, מפרק  

ברק אי. טי. סי )2001( החברה לשירותי בזק בע"מ
)ח"פ 51-306777-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 17.11.2013, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,10 הגביש 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל בן יצחק, מפרק  




