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כממלא מקום הכנסת ראש יושב כהונת הודעה על
המדינה נשיא של

המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(א)(3) לסעיף בהתאם
נשיא מקום כממלאת הכנסת ראש יושבת כהונת על מודיעה
ביום המדינה, נשיא לחוק–יסוד: 22(א)(2) סעיף לפי המדינה
שעה  8.00 עד משעה (13 בספטמבר 2006), באלול התשס"ו כ'

.00.00

(25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו'
 (3—1300 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

כממלא הכנסת ראש יושב כהונת תחילת על הודעה
המדינה נשיא של מקום
המדינה נשיא חוק–יסוד: לפי

אני המדינה1, נשיא לחוק–יסוד: 24(א)(3) לסעיף בהתאם
כממלאת הכנסת ראש יושבת כהונת של תחילתה על מודיעה
נשיא לחוק–יסוד: 22(א)(2) סעיף לפי המדינה נשיא של מקום

(25 בינואר 2007). התשס"ז בשבט ו' ביום המדינה,

(25 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ו'
 (3—1300 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.118 עמ' התשכ"ד, 1  ס"ח

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

המדינה, נכסי  לחוק  6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
הממשלה החליטה להרשות  התשי"א-11951 (להלן- החוק), כי
(להלן בדרכים והבטיחות התחבורה במשרד המשרה נושאי את
בכל הממשלה את לייצג להלן, מפורטים אשר המשרד), -
למעט  ו–5 לחוק, 4 בסעיפים מהעסקאות שמדובר בהן עסקה
- בסעיף הפיתוח מתקציב עסקאות ולענין עסקאות במקרקעין,
של  המשרד ותפקידו של הפעילות בתחום לחוק, והכל 4 בלבד
בשם ולחתום מהם אחד הנקוב לצד כל לסכום עד המורשה,

האמורות: לעסקאות הנוגעים המסמכים על המדינה

רגיל: בתקציב א.

בסכום; הגבלה בלא - הכללי המנהל (1)

 500,000 של  לסכום עד - הכללי  למנהל  המשנה  (2)
-ש"ח); (להלן חדשים שקלים

אנוש ומשאבי  למינהל הבכיר הכללי המנהל סגן  (3) 
ש"ח; 500,000 של לסכום עד -

לחוק   4 סעיף לענין - המטאורולוגי  השירות  מנהל (4) 
סעיף 5 לחוק  ולענין 1,000,000 ש"ח, של לסכום עד -

בסכום; הגבלה בלא -

 100,000 של לסכום - עד כלכלי בכיר תכנון סמנכ"ל (5)
ש"ח;

__________
.52 עמ' התשי"א, 1  ס"ח

ש"ח; 100,000 של  לסכום - עד בכיר תנועה סמנכ"ל  (6)

ש"ח; 100,000 של לסכום עד - יבשה בכיר סמנכ"ל (7)

התחבורה במשרד והנמלים הספנות רשות מנהל (8)
ש"ח; 2,500,000 של לסכום עד בדרכים  - והבטיחות

התחבורה במשרד האזרחית התעופה רשות מנהל (9)
ש"ח; 2,500,000 של עד לסכום - והבטיחות בדרכים

עד לסכום - משאבים חומריים) - מנהל תחום (בנא"מ (10)
ש"ח; 100,000 של

ש"ח; 100,000 של לסכום עד - חדרה נמל מנהל (11)

של לסכום עד - מידע מערכות בכיר אגף מנהל (12)
ש"ח; 500,000

התחבורה במשרד הספנות והנמלים רשות מנהל סגן (13)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד - בדרכים והבטיחות

 55,000 של לסכום עד  אנוש  אגף א'- משאבי מנהל (14)
ש"ח;

ש"ח; 43,000 של לסכום עד - הדרכה ממונה (15)

חשב עם יחד יחתום (15) עד   (1) מהמורשים אחד כל
המשרד או סגנו.

פיתוח: בתקציב ב.

בסכום; הגבלה בלא - הכללי המנהל (1)

 2,500,000 של  לסכום עד - הכללי למנהל המשנה  (2)
ש"ח;

ש"ח; 2,500,000 של  לסכום - עד בכיר יבשה סמנכ"ל  (3)

 200,000 של לסכום - עד כלכלי בכיר תכנון סמנכ"ל (4)
ש"ח;

 100,000 של לסכום עד - המטאורולוגי השירות מנהל (5)
ש"ח;

של לסכום עד - מידע מערכות בכיר אגף מנהל (6)
ש"ח; 100,000

עד - מינהל יבשה תעבורתי, תכנון אגף בכיר מנהל (7)
ש"ח; 100,000 של לסכום

עד - מינהל יבשה ופיתוח, תשתיות אגף בכיר מנהל (8)
ש"ח; 2,500,000 של לסכום

עד לסכום - משאבים חומריים) - מנהל תחום (בנא"מ (9)
ש"ח; 100,000 של

המשרד חשב עם יחד יחתום (1) עד (9) מהמורשים אחד כל
סגנו. או

לתחבורה: הסובסידיה בתקציב ג.

עד לסכום  - המשרד או סגנו יחד עם חשב המנהל הכללי  
ש"ח. מיליון) (מאה 100,000,000 של

ברזל: מסילות פיתוח בתקציב ד.

עד לסכום  - המשרד או סגנו יחד עם חשב המנהל הכללי  
ש"ח. מיליארד) (אחד 1,000,000,000 של

הפרסומים בילקוט פורסמה עליה שהודעה ההרשאה
התשס"ד (15 בינואר  בטבת כ"א 1578, מיום עמ' התשס"ד, ,5264

בטלה. - התחבורה למשרד והנוגעת (2004
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הפרסומים בילקוט פורסמה עליה שהודעה ההרשאה
התשס"ג (1 בספטמבר  באלול ד' 3978, מיום עמ' התשס"ג, ,5220
התחבורה במשרד עבודות ציבוריות למחלקת והנוגעת (2003 

בטלה. -

(29 בינואר 2007) התשס"ז בשבט י'
 (3—9 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה

המשרות לרשימת משרה הוספת על  הודעה
שבתוספת

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

המדינה  שירות לחוק  23 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
הממשלה  הוסיפה החוק), - (להלן התשי"ט-11959  (מינויים),
העליונה הוועדה ראש ליושב קבוע מקום ממלא משרת את

לחוק. שבתוספת המשרות לרשימת חירום, לשעת למשק

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—1173 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

עליה תחול שלא משרה קביעת בדבר  הודעה
חובת מכרז

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

המדינה  שירות 21 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  הצעת פי ועל החוק), - התשי"ט-11959 (להלן (מינויים),
פומבי מכרז מחובת פטור הממשלה קביעת המדינה, שירות
העליונה הוועדה ראש  ליושב קבוע מקום  ממלא למשרת
לאיתור בוועדה ייבחר שהמועמד בתנאי חירום, לשעת למשק
מס' הממשלה בהחלטת פעולתה נקבעו שעקרונות מועמדים,
בדבר בהודעה  שפורסמו כפי  ,2002 בספטמבר   29 מיום ,2541
שהרכב פומבי2, מכרז  מחובת בפטור למשרות למינוי תנאים 

כדלקמן: יהיה

ראש; היושב - הביטחון משרד של הכללי המנהל

נציגו; או המדינה שירות נציב

לתחום, ישירה נגיעה הממשלה שיש להם ממשרדי כללי מנהל
המדינה; שירות נציב שימנה

שימנה לשעבר, העורף פיקוד  אלוף או  העורף פיקוד אלוף
הביטחון; משרד של הכללי המנהל

בדבר, הנוגעים בתחומים  והיכרות ידע בעל  אקדמיה איש
הכללי המנהל עם בהתייעצות המדינה, שירות נציב שימנה

הביטחון. משרד של

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—274 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

400 ועמ' 712. עמ' התשס"ג, 2  י"פ

(משמעת) שירות המדינה תחולת חוק על  הודעה
ישראל דואר חברת עובדי על

(משמעת), התשכ"ג-1969 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות 75 לחוק לסעיף בזה, כי בהתאם מודיעים
ועדת  ובאישור החוק), - (להלן התשכ"ג-11963  (משמעת),
כי הממשלה הורתה הכנסת, של והבריאות הרווחה העבודה
החברה), - (להלן ישראל דואר חברת עובדי על יחול החוק

אלה: בשינויים

המנהל בידי נתונות יהיו הכללי והמנהל השר סמכויות (1)
החברה; של הכללי

החברה עובד אף המדינה, בעובד מדובר שבו מקום כל (2)
במשמע;

נאמר כאילו יראו המדינה, בשירות מדובר שבו מקום כל (3)
החברה"; "שירות

כאילו נאמר יראו המדינה, באוצר מדובר שבו בכל מקום (4)
החברה"; "קופת

שבו מקום בכל לחוק, ו–34(6) (4)25 ,21 20(ב), בסעיפים (5)
"החברה"; נאמר כאילו יראו במשרד מדובר

על העובד  הממונה שהשר "עובד 22 לחוק, במקום בסעיף (6)
של שהמנהל הכללי "עובד נאמר כאילו לכך" יראו ימנה

החברה ימנה לכך";

תהא לחוק 31(א) סעיף לפי הכללי המנהל של סמכותו (7)
אנוש, מינהל ומשאבי לעניני המנהל בידי סגן גם נתונה
השירות מנהל מרחבים, מנהלי ללוגיסטיקה, המנהל סגן
מיון שירותי מנהל  הבנקאי, השירות מנהל  הבולאי,
מבעלי אחד  שכל ובלבד עסקים, קווי ומנהלי ארציים 

החברה; הכללי של ישירות למנהל אלה כפוף משרות

יראו כאילו  מינהל" לעניני "וסגנו 32 לחוק, במקום בסעיף (8)
בחברה"; אנוש ומשאבי מינהל לעניני "וסגנו נאמר

נאמר  כאילו יראו המדינה" "כלפי במקום 50 לחוק, בסעיף (9)
החברה"; "כלפי

לחוק לא יחול. 71 סעיף (10)

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—624 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.50 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

המים למועצת חברים מינוי על הודעה
חוק המים, התשי"ט-1959 לפי

התשי"ט- המים, לחוק 125 סעיף פי על כי בזה, מודיעים
בירן, שמריהו ואת ליאני  מאיר את  הממשלה מינתה ,11959

נציגי ציבור, לחברים נוספים במועצת המים.

(21 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ב'
 (3—882 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.169 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח
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מנהל סגני מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

הכנסה1  מס לפקודת ו–229 1 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
המפורטים המסים עובדי רשות את אני ממנה הפקודה), - (להלן

האמורה: לפקודה 85א(ד) להלן, לסגני מנהל לענין סעיף

זהות מס' ________________________השם
027770403 מירון יעל
014808646 עירית ליאו
028032670 ביטרמן דרור
032169617 שיף ערן

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
 (3—768 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

הסמכה
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

העונשין,  231 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
במשרד התקציבים הממונה על את הסמכתי התשל"ז-11977,
התשס"ז בתמוז י"ד יום עד וזאת האמור החוק לענין האוצר

(30 ביוני 2007).

שהודעה האוצר, משרד של הכללי המנהל של הסמכתו
 - 4170 עמ' התשנ"ח, ,4655 הפרסומים בילקוט פורסמה עליה

(30 ביוני 2007). התשס"ז בתמוז י"ד יום עד בתוקף תהא לא

(25 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ד'
 (3—831 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.226 עמ' התשל"ז, 1  ס"ח

תגמולים קצין מינוי על הודעה
ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק לפי

התש"י-1950

משפחות  4 לחוק סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
התש"י-11950, ושיקום),  (תגמולים במערכה שנספו חיילים 
לענין תגמולים לקצין ,53560645 ת"ז ענבל, פזית את מיניתי

האמור. החוק

,976 ת"ז דורי, יעקב דרך והנצחה, משפחות אגף המען:
.55108 אונו קרית

(15 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ה
 (3—321 (חמ

פרץ עמיר  
הביטחון שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

נמל מנהל מינוי
התשל"א-1971 חדש], [נוסח הנמלים פקודת לפי

חדש],  [נוסח הנמלים 1 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
,50060367 ת"ז גביש, אריה  את ממנה  אני התשל"א-11971,

למנהל נמל חיפה.

בטל. - חיפה2 נמל מנדי זלצמן למנהל של מינויו

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—1510 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.443 עמ' ,20 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.2314 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

נמל מנהל מינוי
התשל"א-1971 חדש], [נוסח הנמלים פקודת לפי

חדש],  [נוסח הנמלים 1 לפקודת סעף לפי סמכותי בתוקף
,53599593 ת"ז אזרן, כוכבי  את ממנה  אני התשל"א-11971,

אשדוד. נמל למנהל

בטל. - אשדוד2 למנהל נמל רותם של שאול מינויו

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—1510 (חמ

שאול מופז  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים   __________

.443 עמ' ,20 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1787 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

למועצת הרשות מינוי נציג
ירושלים, התשמ"ח-1988 לפיתוח חוק הרשות לפי

לפיתוח הרשות לחוק 8(א)(1) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז מימרן, יעקב ד"ר את ממנה אני התשמ"ח-11988, ירושלים,
ברשימת לפיתוח ירושלים במועצת הרשות לנציגי ,000413930

הממשלה. נציגי

(1 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"א
 (3—2159 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.168 עמ' התשמ"ח, 1  ס"ח

הנפט ברישיון שטחים הוספת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  49 סעיף לפי סמכותה  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
הגבלת את (4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג ביום ביטלתי

עמוק"2. 313/"אשקלון ברישיון העומק

(4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג
 (3—629 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.2388 עמ' התשס"ד, ;3062 עמ' התשס"א, 2  י"פ
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הנפט בדבר הוספת שטחים בחזקת הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  49 סעיף לפי סמכותה  שבתוקף  מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
הגבלת את (4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג ביום ביטלתי

"אשקלון"2. I/10 בחזקת העומק

(4 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו י"ג
 (3—629 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.2353 עמ' התשס"ה, ;3242 עמ' התשס"ב, 2  י"פ

מפקחים מינוי
התשמ"ה-1985, חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי

רצועת בדבר ההסכם יישום חוק 1934,לפי הכלבת, פקודת לפי
(תיקוני יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) ואזור עזה
התשט"ז-1956, הזרעים, חוק לפי חקיקה), התשנ"ה-1994,

התשט"ז-1956 הצומח, הגנת חוק ולפי

חיים  בעלי מחלות לפקודת  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
2 לפקודת הכלבת, 21934, סעיף התשמ"ה-11985, חדש], [נוסח
יריחו ואזור עזה רצועת בדבר ההסכם יישום לחוק 46(א) סעיף
(הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-
 10 סעיף ולפי התשט"ז-41956, הזרעים, לחוק 6 סעיף ,31994
עובדי את ממנה אני התשט"ז-51956, הצומח, הגנת לחוק
ששמותיהם המשרד) - הכפר (להלן ופיתוח החקלאות משרד

האמורים: בחיקוקים כמשמעותם למפקחים להלן, מפורטים

זהות מס' ________________________השם
53576278 אמסלם חיים
34223784 עדי אסל
59486373 תום גרוסמן
31597453 יקיר חוכימה
35732932 גבריאל טובול
35999234 אוהד ישראלי
32370231 איציק כהן
24949687 יצחק משיח
13771776 פבזנר אייל
32312381 פרג' דקר
31443989 טל קייל
24436859 אורן רהט

משמשים המתמנים עוד כל זו הסמכה של תוקפה
במשרתם במשרד.

(17 בדצמבר 2006) התשס"ז בכסלו כ"ו
 (3—1469 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.84 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

.242 עמ' ,1 תוס' ,1934 2  ע"ר

.66 עמ' התשנ"ה, 3  ס"ח

.97 עמ' התשט"ז, 4  ס"ח

.79 עמ' התשט"ז, 5  ס"ח

מינוי
ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי

התשנ"ח-1998 הנצחה,

שמורות  לאומיים, גנים 60 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
ובהסכמת התשנ"ח-11998, הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע,
לשמירת הרשות פקחי את ממנה  אני  הסביבה, להגנת השר
לבצע להלן מפורטים ששמותיהם הלאומיים והגנים הטבע

:21934 הכלבת, פקודת לפי חוק ואכיפת פיקוח תפקידי

זהות העובד            מס' __________________________________שם
  034907006 אהוד אבוטבול
  024291379 אוחיון אביב
  031180441 שירן אונגר
  032373292 מאיר אורבך
  057412249 גיא אילון
  031908627 צבי איספרוב
  005597679 אילן חגי      
  022880835 נתן אלבז
  056109747 עמיר אלוני
  068444561 מאיר אלמקייס
  037193380 צחי אלפסי
  024582892 גל אריאלי
  055651327 אבים אתר
  032374548 אריאב בולדו
  005592845 עמיצור בולדו
  059590869 ביטון גד
  033008046 זיו בירמן
  023917990 אביעד בלסקי
  029687837 אופיר בניטה
  027951284 רפאל זכרי בן
  055667380 רועי יוסף בן
  058431461 בן נון גיל 
  027427483 ישי  בן ציון
  031991854 שחר הראל בן
  029369402 בר אביעד 
  051037778 אליעזר ברגמן
  032428153 ארז ברוכי
  069361244 אלי גבאי
  022059372 גלעד גבאי
  024715377 מוחמד גבוע
  052443611 ממדוח גדיר
  034872713 עומרי גואלמן
  050284017 יחזקאל גלעדי
  010073781 פרץ גלעדי
  024309114 יותם גנדלר
   029341310 דוד גרינבאום
  034907006 רועי גרטל
  056703424 דאודי משה
  050821511 דוד דוד
  027973601 עמי דורפמן
 053407904 איל דרור

  054572250 אלי דרור
  006517361 גיל דרור
  031899727 דרורי בן

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.242 עמ' ,1 תוס' ,1934 2  ע"ר
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זהות העובד            מס' __________________________________שם
  028706117 אסף הברי
  042081224 ראובן הפנר
  029006301 עופרי הררי

   036276848 איתמר ווליס
  05205889 דינה ויינשטייו
  024595860 און ולנסי
  058295499 עזרא חדד
058860131 יורם חמו
09746785 חן מורי 

  022099865 אייל חפץ
   022075030 טל שרון 
  031898336 אהוד יונה
  067881606 יצחק יוסיפוביץ
  029575081 עופר יעקב
  059077479 שחר ישכרוב
  025327057 גיא כהן
  051923050 נפתלי כהן
  014953889 כץ מארק 
  031568702 כץ עמית 
  024582223 טבי כרכום
  055902142 צור לביא
  022415988 אלון לוי
  029009115 שרון לוי
  025366519 יואב לוסטיגמן
  038423950 עמירם לזר
  028509370 ליעד לינג
  052001153 עוזי לינדנר
  032140899 לינקולן אברהם
  033501776 יפתח מגן
  024548182 מויאל טל
  051102853 דני מטמון
  024990194 יריב מליחי
  057764375 אורי מלכה
  050440619 רוני מלכא
  054431903 יעקוב מקלדה
  057398620 ירון מרדכי
  051384956 נעם משי
  013220751 אורי נוה
  055557318 דורון ניסים
  015535370 סיימון נמצוב
  059368373 מחמוד נסאר
  029723574 תומר נחמני
  055896518 סולימן חנוך
  016788317 יואב סופר
  055043145 קובי סופר
  055526248 יוסי סיני
  057865826 יפתח סיני
  037510104 איתי סיפלוביץ
  056380421 דוד עבדי
  056702137 גיל עברון

                 022224638 הלל עזרן
  024072464 עופר עמור
  002835183 אמנון פאעור
 054098322 דרור פבזנר

   027984905 דודו פילס
  009178567 עודד פלג

 

זהות העובד            מס' __________________________________שם
 028551851 אלדד פלד

  052773967 בתיה פלד
  056383540 ניב פלס
  064727134 דוד פרו
  055094155 פרידמן יוסף
  059838144 עמרם צברי
  033305079 יניב צייגר
  009574138 אברהם צעירי
  024847303 אברהם ציפורי
  033814880 דדי קבסה
  024438517 צחי קופר
  054990262 מתתיהו קורוניו
  032820276 שי קורן
   037385804 אורי קייזר

   053889325 רון קינג
  054618624 צביקה קליין
  043610362 אריה קלר
  024153215 אסף קפלן
  306745381 נתן לוטיוק קונסטנטין
  068904622 פיטר רבין
  029251162 בן רוזנברג
  056468275 אסף רון-רסקי
  033309865 ריקלין חזי
  038629648 יצחק שבח
  034219774 בן שטינברג
  057718942 תמיר שדה
  016192460 שאול שדה
  057467961 רעיה שורקי
  024883316 ברק שחם
  023535172 אילן שיפמן
  023673700 מרום שלו
  004939716 בנימין שלמון
  024185597 יתיר שמיר
  022344782 עודד שני
  056687924 מוטי שפי
  053435244 רביב שפירא
  020102950 יאיר שרון
   059065680 עומרי שרון
  023708282 יוני שריר
  052274321 יוחנן ששון
  024633976 איציק שריקי

להוראות בהתאם הפקחים יפעלו תפקידם בביצוע  
הווטרינריים השירותים ידי מנהל על לפעם, מפעם שיינתנו,
הסמיך שהוא מי ידי על או הכפר ופיתוח החקלאות במשרד

זה. לענין

(31 בדצמבר  התשס"ח כ"ב בטבת יום זה עד מינוי תוקף
בתפקידו. מכהן המתמנה עוד וכל (2007

(21 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ב'
               (3—2556 (חמ

שמחון                                                      שלום
                    שר החקלאות ופיתוח הכפר

          אני מסכים.
עזרא                             גדעון

       השר להגנת הסביבה
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מינוי
ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי

התשנ"ח-1998 הנצחה,

שמורות  לאומיים, גנים 60 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני התשנ"ח-11998, הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע,
הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות פקחי את ממנה
חוק ואכיפת פיקוח תפקידי לבצע להלן מפורטים ששמותיהם
התשמ"ה-21985, חדש], [נוסח חיים בעלי מחלות פקודת לפי
של והובלה סימון (רישום, חיים בעלי מחלות תקנות לענין
צאן), (סימון מחלות בעלי חיים  תקנות התשל"ו-31976, בקר),
תנועת (הסדרת חיים בעלי מחלות ותקנות התשל"ט-41978,

התשמ"ב-51982: בישראל), חיים בעלי

הפקח זהותשם מס'

סולימן 55896518חנוך

קופר 24438517צחי

לינדנר 52001153עזי

32374548אריאב בולדו

ריקלין 33309865חזי

מטמון 51102853דני

56383540ניב פלס

רסקי 56468275אסף

לביא 55902142צור

חפץ 22099865אייל

כרכום 24582223טבי

24072464עופר עמור

עזרן 22224638הלל

אורבך 32373292מאיר

50821511דוד דוד

38629648צחי שבח

צייגר 33305079יניב

בירמן 33008046זיו

כהן 51923050נפתלי

צעירי 9574138אבי

ששון 52274321יוחנן

ציון בן 27427483ישי

עבדי 56380421דוד

חדד 58295499עזרא

נויברגר 38464079חגי

28509370ליעד לינג

57764375אורי מלכא

32849085דניאל שטרית

מויאל 24548182טל

24633976איציק שריקי

הפקח זהותשם מס'

איספרוב 31908627צבי

אברהם 32140899לינקולן

אלפסי 37193380צחי

31898836אהוד יונה

שלו 23673700מרום

ביטון 23916745נהוראי

גיא 53811287מיקו

אבוטבול 34907006אהוד

16788317יואב סופר

29687837אופיר בניטה

להוראות בהתאם הפקחים יפעלו תפקידם בביצוע
הווטרינריים השירותים ידי מנהל על לפעם, מפעם שיינתנו,
הסמיך שהוא מי ידי על או הכפר ופיתוח החקלאות במשרד

זה. לענין

(31 בדצמבר  התשס"ח כ"ב בטבת יום זה עד מינוי תוקף
בתפקידו. מכהן הממונה עוד וכל (2007

(18 באוקטובר 2006) התשס"ז בתשרי כ"ו
      (3—2556 (חמ

חיימוביץ משה  
הווטרינריים השירותים מנהל

           
 אני מסכים.                אני מאשר.

שלום שמחון גדעון עזרא                   
ופיתוח הכפר החקלאות הסביבה         שר להגנת  השר

קרית מלאכי עיריית של רגיל  תמצית תקציב
2006 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
מלאכי קרית עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2006 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 27,756,000ארנונה
7,520,000מפעל המים

חינוך 3,012,000עצמיות
רווחה 300,000עצמיות

אחר 5,511,000עצמיות
הכל עצמיות 44,099,000סך

החינוך ממשרד 17,944,000תקבולים
הרווחה ממשרד 10,687,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,090,000תקבולים
לאיזון כללי 28,921,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 1,218,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 59,860,000סך

__________
.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.84 עמ' התשמ"ה, 2  ס"ח

.2678 עמ' התשל"ו, 3  ק"ת

.396 עמ' התשל"ט, 4  ק"ת

.1118 עמ' התשמ"ב, 5  ק"ת

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההכנסות חדשיםצד בשקלים

אחרים 112,000תקבולים
ביוב מלוות 3,295,000מחזור

שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ
בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך

נצבר גירעון 107,366,000וכיסוי

בארנונה 6,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 113,366,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 113,366,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 12,859,000שכר
ופיצויים 9,640,000פנסיה
18,984,000פעולות כלליות

5,400,000מפעל המים
הכל כלליות 46,883,000סך

חינוך עובדי 15,628,000שכר
חינוך 14,061,000פעולות
חינוך הכל 29,689,000סך

רווחה עובדי 3,560,000שכר
רווחה 12,683,000פעולות
רווחה הכל 16,243,000סך

וביוב מים מלוות 1,185,000פירעון
אחר מלוות 11,326,000פירעון

מלוות פירעון הכל 12,511,000סך

מימון 2,000,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 40,000הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 107,366,000וכיסוי

בארנונה 6,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 113,366,000סך

   -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 113,366,000סך

(7 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ז
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

כרמיאל עיריית רגיל של תקציב  תמצית
2006 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
לפקודה  ו–207 206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת כרמיאל רגיל של עיריית תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2006 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 84,600,000ארנונה
17,150,000מפעל המים

חינוך 4,700,000עצמיות
רווחה 635,000עצמיות

אחר 15,583,000עצמיות
הכל עצמיות 122,668,000סך

החינוך ממשרד 18,550,000תקבולים
הרווחה ממשרד 15,346,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 36,000תקבולים
לאיזון כללי 13,702,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 4,698,000מענקים
שר 800,000רזרבת

(מותנה) כספי 500,000פרס
ממשלה תקבולי הכל 53,632,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין 2,900,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 179,200,000וכיסוי

בארנונה 13,900,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 193,100,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 193,100,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 45,063,000שכר
34,867,000פעולות כלליות

13,743,000מפעל המים
הכל כלליות 93,673,000סך

חינוך עובדי 24,686,000שכר
חינוך 19,417,000פעולות
חינוך הכל 44,103,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

רווחה עובדי 5,351,000שכר
רווחה 17,945,000פעולות
רווחה הכל 23,296,000סך

וביוב מים מלוות 4,932,000פירעון
אחר מלוות 11,972,000פירעון

מלוות פירעון הכל 16,904,000סך

מימון 724,000הוצאות

שנים קודמות ובגין    -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 178,700,000וכיסוי

בארנונה 13,900,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 192,600,000סך

לפעולות מותנית 500,000הוצאה
מותנה כולל הוצאות הכל 193,100,000סך

(27 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ו'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לוד עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2006 הכספים לשנת

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
לשנת לוד עיריית של רגיל  תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2006 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 109,000,000ארנונה
21,000,000מפעל המים

חינוך 5,197,000עצמיות
רווחה 1,771,000עצמיות

אחר 20,594,000עצמיות
הכל עצמיות 157,562,000סך

החינוך ממשרד 40,133,000תקבולים
הרווחה ממשרד 31,275,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 600,000תקבולים
לאיזון כללי 26,500,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 600,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 99,108,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

256,670,000

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות 6,000,000כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 277,670,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 277,670,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 61,743,000שכר
60,166,000פעולות כלליות

19,000,000מפעל המים
הכל כלליות 140,909,000סך

חינוך עובדי 29,575,000שכר
חינוך 31,959,000פעולות
חינוך הכל 61,534,000סך

רווחה עובדי 11,914,000שכר
רווחה 33,643,000פעולות
רווחה הכל 45,557,000סך

וביוב מים מלוות 3,150,000פירעון
אחר מלוות 8,850,000פירעון

פירעון מלוות הכל 12,000,000סך

מימון 2,670,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 262,670,000וכיסוי

בארנונה 15,000,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי    -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 277,670,000סך

   -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 277,670,000סך

(26 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת ה'
 (3—360 (חמ

בלינקוב רם
משרד הפנים של המנהל הכללי  

במשטרה מוסמכים גורמים מינוי
שהועבר במידע לשימוש (כללים הון הלבנת איסור תקנות לפי
עבירות חקירת לשם הכללי הביטחון ולשירות ישראל למשטרת

התשס"ו-2006 אחרת), לרשות ולהעברתו נוספות

הון  הלבנת איסור לתקנות  2 תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
ולשירות ישראל למשטרת שהועבר במידע לשימוש (כללים
ולהעברתו נוספות עבירות חקירת  לשם הכללי הביטחון
ממנה  אני התקנות), - (להלן התשס"ו-12006  אחרת), לרשות
ומעלה, משנה ניצב בדרגת שהם שלהלן, המשטרה קציני את

התקנות: לענין מוסמכים גורמים לשמש

__________
.1158 עמ' התשס"ו, 1  ק"ת

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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מחוזי; ומודיעין חקירות אגף קצין כל (1)

פשעים לחקירת הארצית ביחידה חקירות זרוע ראש (2)
חמורים;

או סגנו; הונאה לחקירות הארצית ראש היחידה (3)

או סגנו; כלכלית בפשיעה למאבק הארצית ראש היחידה (4)

אתגר; יחידת מפקד (5)

ומודיעין; חקירות באגף המודיעין חטיבת ראש (6)

מחוזית; מרכזית יחידה מפקד כל (7)

המודיעין בחטיבת משולב מבצעי לתיאום המחלקה ראש (8)
ומודיעין. חקירות שבאגף

(28 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ט'
 (3—3555 (חמ

ניצב רב קראדי, משה  
                המפקח הכללי של משטרת ישראל

לעריכת הכללי תוקף ההיתר הארכת על הודעה
הגרלות לפרסומת מסחרית
חוק העונשין, התשל"ז-1977 לפי

העונשין, לחוק 231(א)(1) סעיף  לפי סמכותי1  בתוקף
ההיתר של תוקפו את הארכתי כי מודיע אני התשל"ז-21977,
בטבת כ"ב יום עד מסחרית3, לפרסומת הגרלות לעריכת הכללי

(31 בדצמבר 2007). התשס"ח

(31 בדצמבר 2006) התשס"ז בטבת י'
 (3—831 (חמ

הבר קובי  
התקציבים על הממונה __________

.1572 עמ' התשס"ז, 1  י"פ

.226 עמ' התשל"ז, 2  ס"ח

.3331 עמ' התשס"ה, ;1519 עמ' התש"ס, 3  י"פ

בהרצליה השלום משפט בית של השבתה על הודעה
ההוצאה ולשכות לעבודה הדין בתי המשפט, בתי תקנות לפי
עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת דין (סדרי לפועל

התשמ"א-1981

בתי לתקנות 2(ג) תקנה לפי סמכותי  בתוקף מודיע  אני
(סדרי לפועל  ההוצאה ולשכות לעבודה הדין בתי המשפט, 
התשמ"א-11981, שביתה או השבתה של עובדים), בתקופת דין
בשבט ב' א', מיום הושבת  בהרצליה השלום  משפט בית כי
 25) התשס"ז  בשבט  ו' ה', יום  עד  (2007 בינואר   21) התשס"ז

.(2007 בינואר

ועבודות תשתית עבודות ביצוע לצורך נדרשה ההשבתה
מהיערכותו כחלק המשפט בית של המחשוב במערכת נוספות
בתי של החדשה להטמעת מערכת המחשב המשפט בית של

המשפט.

המשפט בבית קהל קבלת  היתה לא האמורים  במועדים
דיונים. התקיימו ולא

לשכת כסדרם המשפט פעלו של בית ההשבתה בתקופת
מקומיים לענינים המשפט ובית בהרצליה לפועל ההוצאה

בהרצליה.

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
 (3—1148 (חמ

שופט גל, משה  
(בפועל) המשפט בתי מנהל __________

.166 עמ' התש"ס, 1430א; עמ' התשמ"א, 1  ק"ת

בעפולה לפועל ההוצאה לשכת של השבתה על הודעה
ההוצאה ולשכות לעבודה הדין בתי המשפט, בתי תקנות לפי
עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת דין (סדרי לפועל

התשמ"א-1981

בתי לתקנות 2(ג) תקנה לפי סמכותי  בתוקף מודיע  אני
דין לפועל (סדרי ההוצאה ולשכות לעבודה בתי הדין המשפט,
כי התשמ"א-11981, עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת
בשבט ו' ה', מיום הושבתה  בעפולה  לפועל  ההוצאה לשכת
 29) התשס"ז  בשבט י'  ב',  יום ועד  (2007 בינואר   25) התשס"ז

.(2007 בינואר

ותחזוקה תשתית עבודות ביצוע לצורך נדרשה ההשבתה
הקיימת. המחשוב במערכת תקלות לפתור כדי דחופות

בלשכת ההוצאה קהל קבלת היתה לא במועדים האמורים
דחופים יותר. במקרים למעט דיונים, התקיימו לפועל ולא

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
 (3—1148 (חמ

שופט גל, משה  
(בפועל) המשפט בתי מנהל __________

.166 עמ' התש"ס, 1430א; עמ' התשמ"א, 1  ק"ת

הודעהעל השבתה שללשכתההוצאה לפועל באשקלון
ההוצאה ולשכות לעבודה הדין בתי המשפט, בתי תקנות לפי
עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת דין (סדרי לפועל

התשמ"א-1981

בתי לתקנות 2(ג) תקנה לפי סמכותי  בתוקף מודיע  אני
דין לפועל (סדרי ההוצאה ולשכות לעבודה בתי הדין המשפט,
כי התשמ"א-11981, עובדים), של השבתה או שביתה בתקופת
בטבת כ"א ה', מיום באשקלון הושבתה לפועל ההוצאה לשכת
התשס"ז (15  ב', כ"ה בטבת יום (11 בינואר 2007) ועד התשס"ז

.(2007 בינואר

ותחזוקה תשתית עבודות ביצוע לצורך נדרשה ההשבתה
הקיימת. המחשוב במערכת תקלות לפתור כדי דחופות

בלשכת ההוצאה קהל קבלת היתה לא במועדים האמורים
דחופים יותר. במקרים למעט דיונים, התקיימו לפועל ולא

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
 (3—1148 (חמ

שופט גל, משה  
(בפועל) המשפט בתי מנהל __________

.166 עמ' התש"ס, 1430א; עמ' התשמ"א, 1  ק"ת

נפט בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
העברת (2007 בינואר   2) התשס"ז בטבת י"ג ביום אישרתי
צוק כ"מובלעת הידוע 321/"זרח"2, רישיון נפט בחלק של זכויות

הם: וגבולותיה דונם כ–16,500 ששטחה תמרור"

ומזרחה 230.000/569.000 ציון מנקודת

ודרומה 233.000/569.000 ציון לנקודת

__________
.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

ו–1738. 232 עמ' התשס"ד, 2  י"פ
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מערבה ודרום 233.000/564.000 ציון לנקודת

חזרה וצפונה 230.000/563.000 ציון לנקודת

.230.000/569.000 ציון לנקודת

הם כדלקמן: זכויותיהם והרכב למובלעת השותפים בזכות

 50% מוגבלת   שותפות זרח חיפושי נפט,

25% מוגבלת   דלק קידוחים, שותפות

25% מוגבלת  שותפות נפט, אבנר חיפושי

                                            סך הכל 100%

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה

נפט בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
העברת (2007 בינואר   3) התשס"ז בטבת י"ג ביום אישרתי
הזכויות שהרכב כך 320/"שרית"2, רישיון נפט בחלק של זכויות

ברישיון יהיה כדלקמן:

 85% מוגבלת    לפידות - חלץ, שותפות

15% מוגבלת  שותפות נפט, רציו חיפושי

                                            סך הכל 100%

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.250 עמ' התשס"ה, ;887 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

נפט בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,
העברת (2007 בינואר   3) התשס"ז בטבת י"ג ביום אישרתי
אנרגיה, ל"מודיעין 300/"זוהר2", ברישיון (100%) הזכויות כל

שותפות-מוגבלת".

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.4973 עמ' התשס"ו, ;407 עמ' התשס"א, 2  י"פ

נפט בזכויות זכויות העברת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

הנפט,  לחוק  76 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
המייעצת, המועצה עם  התייעצות  ולאחר התשי"ב-11952,

העברת  (2007 בינואר   3) התשס"ז בטבת י"ג ביום אישרתי
כ"מובלעת הידוע 327/"צורים"2, רישיון נפט בחלק של זכויות

הם: וגבולותיה דונם כ–35,425 ששטחה חלמיש"

ומזרחה 227.300/569.000 ציון מנקודת

ודרומה 230.000/569.000 ציון לנקודת

ומערבה 230.000/561.000 ציון לנקודת

וצפונה 225.000/561.000 ציון לנקודת

חזרה מזרחה וצפון 225.000/565.000 ציון לנקודת

.227.300/569.000 ציון לנקודת

הם כדלקמן: זכויותיהם והרכב למובלעת השותפים בזכות

 50% נפט, שותפות מוגבלת  גינקו חיפושי

25% מוגבלת   דלק קידוחים, שותפות

25% מוגבלת  שותפות נפט, אבנר חיפושי

                                            סך הכל 100%

(3 בינואר 2007) בטבת התשס"ז י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.3930 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

נפט רישיונות הארכת תוקף של בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (23 באוקטובר 2006) התשס"ז ביום א' בחשון הארכתי כי
בחשון התשס"ח  יום כ"ח 320/"שרית"2 עד של הרישיון תוקפו
(29 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז וביום ז' (9 בנובמבר 2007),
בטבת התשס"ח  יום כ"ב 321/"זרח"3 עד תוקפו של הרישיון את

(31 בדצמבר 2007).

(29 באוקטובר 2006) בחשון התשס"ז ז'
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.250 עמ' התשס"ה, ;887 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

.1738 עמ' התשס"ד, 3  י"פ

נפט זכות של תוקף הארכת בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (2006 בנובמבר   21) התשס"ז בחשון ל'  ביום  הארכתי כי
בטבת התשס"ח  כ"ג יום  עד 322/"לובה"2  הרישיון של  תוקפו

(31 בדצמבר 2007).

(21 בנובמבר 2006) בחשון התשס"ז ל'
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.1738 עמ' התשס"ד, 2  י"פ

__________
.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח
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נפט זכות של פקיעתה בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 סעיף לפי מודיע  אני
באלול  ו' ביום מערב"2  325/"ראשון הרישיון של פקיעתו על

(30 באוגוסט 2006). התשס"ו

(30 באוגוסט 2006) באלול התשס"ו ו'
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט על עניני הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.3931 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

לאשראי הממוצעת הכוללת העלות בדבר  הודעה
צמוד הניתן לציבור לא

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

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

אחוזים. 2006 היה 8.51

(16 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ו
 (3—2468 (חמ

דוד גבע  
ולדיווח למידע היחידה מנהל

הבנקים על הפיקוח
ישראל בנק __________

.174 עמ' התשנ"ג, 1  ס"ח

ארנונה מנהל מינוי על הודעה
כללית), קביעת ארנונה הרשויות המקומיות (ערר על חוק לפי

התשל"ו-1976

הרשויות  2 לחוק לסעיף בהתאם כי הודעה, בזה נמסרת
התשל"ו-11976, כללית), ארנונה קביעת  על (ערר המקומיות
 12) התשס"ז בכסלו כ"א מיום בישיבתה ערד עיריית מינתה
החוק לענין ארנונה למנהל וינריב אודי את (2006 בדצמבר

האמור.

(22 בינואר 2007) התשס"ז בשבט ג'
 (3—265 (חמ

מוטי בריל  
ערד עיריית ראש __________

.252 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

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

התשכ"ט-1969

מס' רישום גוש של הזכויות לוח כי הודעה בזה נמסרת
התשס"ז  בשבט י"א ביום הוצג ירושלים, נפת 30502 (ירושלים),
הסדר פקיד בלשכת לעיון יום שלושים למשך (30 בינואר 2007)
לשכת הפנים, במשרד ירושלים, ,34 יהודה בן רח' מקרקעין,
ירושלים, ,1 שלומציון המלכה רח' ירושלים, מחוז הממונה על

ירושלים. ,1 ספרא כיכר הנכסים, מחלקת ירושלים, ובעיריית

(30 בינואר 2007) בשבט התשס"ז י"א
דניאל אוסטר  

מקרקעין הסדר פקיד
ירושלים מחוז

ציבור קרקעות לצרכי בדבר רכישת הודעות
19 הודעה לפי סעיף

1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשנ"ה-1994 לישראל, ארצי כביש חוק ולפי

ו–14 לחוק כביש ארצי  5 ,3 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ארצית מיתאר לתכנית ובהתאם התשנ"ה-11994, לישראל, 
בילקוט פורסמה אישורה בדבר שהודעה 31/א/2/12, מס'
מיתאר לתכנית ובהתאם ,3595 עמ' התש"ס, ,4884 הפרסומים
אישורה בדבר שהודעה ,12 קטע דרכים- - 31א מס' ארצית
2126 עמ' התשנ"ה, ,4284 הפרסומים בילקוט  פורסמה
ישראל חוצה  כביש חברת בזה מצהירה  התכניות), -  (להלן 
ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת בע"מ, לפי סעיף
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעות פורסמו אליה ביחס
,4302 ובילקוט הפרסומים ,4119 עמ' התש"ס, ,4898 הפרסומים
של מדינת והמוחלט הגמור תהיה לקניינה ,3083 עמ' התשנ"ה,

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ישראל

תוספת

מרחבי המרכז; נפות: רמלה, רחובות; מחוז: ;6 מס' דרך המקום:
לודים, רמלה. תכנון מקומיים:

מקומיים: תכנון מרחבי פי על חלקות וחלקי חלקות גושים,

;39 ,38 ח"ח ,4378 מרחב תכנון מקומי רמלה: גוש

,7 ח"ח ,4381 גוש ;8 ,6 ,3 ,2 ח"ח ,4380 לודים: גוש מרחב תכנון
,142-138 ,134 ח"ח ,4429 גוש ח"ח 21); 25 (לשעבר ,10 ,8
,36-34 ,16 ח"ח ,4626 גוש ;27 ,11 ח"ח ,4404 גוש ;196 ,144
ח"ח ,4735 גוש ;109 ,103-100 ,82-66 ,54-50 ,46-43 ,41-39
ח"ח ,4771 גוש ;20 ,19 ,15-12 ,2 ח"ח ,4767 גוש ;51 ,50 ,5
;5-2 ח"ח ,4773 גוש ;37-34 ,26 ,24 ,3 ,1 ח"ח ,4772 גוש ;4
,1 ח"ח ,4734 גוש ;7 ,2 ,1 ח"ח ,5438 גוש ;2 ח"ח ,4776 גוש

.18-15

הוועדות במשרדי מופקדים התכנית תשריטי העתקי
ורמלה. לודים ולבניה לתכנון המקומיות

טל' תל–אביב-יפו, ,65 אלון יגאל רח'  החברה:   מען
.03-6255888

(16 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ו
(3-4 (חמ

כהן יהודה
חברת של הכללי המנהל
בע"מ חוצה ישראל כביש __________

.38 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

19 הודעה לפי סעיף
1943 ציבור), הקרקעות (רכישה לצרכי  לפקודת
התשנ"ה-1994 לישראל, ארצי כביש חוק ולפי

ו–14 לחוק כביש ארצי  5 ,3 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
ארצית מיתאר לתכנית ובהתאם התשנ"ה-11994, לישראל, 
אישורה בדבר שהודעה ,12 קטע  - דרכים - 31/א/12  תמ"א
,2126 עמ' התשנ"ה, ,4284 הפרסומים בילקוט פורסמה
בדבר שהודעה מח/124, מס' מקומית מיתאר לתכנית ובהתאם

__________
.38 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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258 עמ' התשנ"ט, ,4691 הפרסומים בילקוט פורסמה  אישורה
ישראל חוצה כביש חברת בזה  מצהירה התכניות), -  (להלן
לצרכי ציבור), (רכישה לפקודת הקרקעות 19  בע"מ, לפי סעיף
אשר  בתוספת, כי הקרקע המתוארת הפקודה), - 21943 (להלן
ו–7 לפקודה בילקוט  5 סעיפים לפי הודעות פורסמו אליה ביחס
,4302 ובילקוט הפרסומים ,1414 עמ' התשנ"ט, ,4715 הפרסומים
של מדינת והמוחלט הגמור תהיה לקניינה ,3083 עמ' התשנ"ה,

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום ישראל

תוספת

- לודים מקומי תכנון מרחב

מחלקותגוש חלק

314912 ,24 ,22 ,20 ,19 ,18 ,1

372822 ,14

372938 ,28 ,24 ,23

373036 ,34 ,26

הוועדה במשרדי מופקדים התכניות תשריטי העתקי
הוועדה במשרדי  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
האזורית המועצה ובמשרדי לודים ולבניה לתכנון המקומית

גזר.

טויוטה, תל–אביב-יפו, בית ,65 אלון החברה: רח' יגאל מען
.03-6255888 טל'

(16 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ו
(3-4 (חמ

כהן יהודה
חברת של הכללי המנהל
בע"מ חוצה ישראל כביש __________

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/550/ד מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965, והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,1540 עמ' התשמ"ז, ,3447 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
21943 ציבור),  לצרכי (רכישה הקרקעות לפקודת  19  לסעיף
אשר ביחס בתוספת, הקרקע המתוארת כי הפקודה), (להלן -
בילקוט  לפקודה  ו–7  5 סעיפים לפי הודעה  פורסמה  אליה
הגמור לקניינה  תהיה  ,524 עמ' התשס"ז, ,5595 הפרסומים
ברשומות. זו פרסום הודעה מיום עיריית רחובות של והמוחלט

תוספת

דרך. הייעוד: ;278 ח"ח ,3704 גוש

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

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ד
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

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

התשכ"ה-1965 התכנון והבניה, חוק ולפי

התכנון  לחוק ו–190  189 סעיפים לפי סמכותה בתוקף
רח/1200 מס' לתכנית ובהתאם התשכ"ה-11965,  והבניה, 
בילקוט פורסמה  אישורה בדבר שהודעה התכנית),  - (להלן
הוועדה בזה מצהירה ,3874 עמ' התש"ן, ,3799 הפרסומים
בהתאם הוועדה), - (להלן רחובות ולבניה לתכנון המקומית
ציבור), 21943 (להלן  לצרכי (רכישה הקרקעות 19 לפקודת לסעיף
אליה אשר ביחס בתוספת, המתוארת הקרקע הפקודה), כי -
הפרסומים  בילקוט ו–7 לפקודה 5 סעיפים לפי הודעה פורסמה
של והמוחלט הגמור לקניינה תהיה ,524 עמ' התשס"ז, ,5595

ברשומות. זו הודעה פרסום מיום רחובות עיריית

תוספת

משולבת. ודרך שצ"פ שב"צ, הייעוד: ;138 ח"ח ,3705 גוש

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

(14 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"א
(3-4 (חמ

פורר שוקי
המקומית הוועדה ראש יושב

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

.32 עמ' ,1 תוס' ,1943 2  ע"ר

והבניה, חוק התכנון לפי הודעות
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב
תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית הפקדת בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
הסכמת  ללא מחדש וחלוקה  לאיחוד  תכנית - תא/מק/3314 
של   2006 לשנת   1 מס' שינוי מטודלה-נחלאות", - הבעלים
מפורטת 279, תכנית 1 לשנת 2006 של מס' שינוי ,R-188 תכנית

1 לשנת  מס' ושינוי תכנית 1410, 1 לשנת 2006 של מס' שינוי
"ל". מיתאר תכנית של 2006

דן, שיכון אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,66 ,65 חלקות ,6637 - גוש ונחלאות מטודלה  פינת הרחובות

ו–815. 647-644

מטודלה רח' בפינת מחדש וחלוקה איחוד התכנית: מטרת
וזאת  מגורים, מגרשי  2 יצירת לשם דן, בשיכון נחלאות  ורח'
הבעלים; הסכמת ללא מחדש וחלוקה  איחוד א) ידי:  על
שינוי ללא א-2, מגורים באזור חדשים בניה מגרשי 2 קביעת ב)
המאושרות. הבינוי ובהוראות הבניה בזכויות הקרקע, בייעודי

תשלום, ללא התכנית בשינוי לעיין רשאי מעוניין כל
בימים אביב, תל ,68 גוריון בן שד' ההנדסה, מינהל במשרדי
מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות
נפגע עצמו הרואה את פרט תכנוני אחר, בכל בבבנין או בקרקע,

100 לחוק,  סעיף פי על לכך הזכאי וכן כל התכנית, שינוי ידי על
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להגיש בעיתונים, זו הודעה פרסום מיום חודשיים בתוך רשאי,
המקומית האמורה. הועדה התנגדות במשרדי

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

מסתמכת. היא שעליהן

תל–אביב-יפו מקומי תכנון מרחב

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

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

מס'  שינוי תמונע,  תיאטרון  - תא/מק/3567  מס' "תכנית (1)
1 לשנת 2005  מס' שינוי תכנית 1043א, 1 לשנת 2005 של
תכנית 2058, 1 לשנת 2005 של מס' שינוי ,1043 תכנית של
1 לשנת  מס' ושינוי תכנית 50, 2 לשנת 2005 של מס' שינוי

.E תכנית 2005 של

שונצינו  רח' אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
מצפון: התכנית: גבולות ;82 ,81 ,77 חלקות גוש 7107, - 8 ,6
שונצינו רח' מדרום: 10 (חלקה 177 בגוש 7107), שונצינו רח'
 5 ,3 שטיבל רח' ממזרח: ,(7107 בגוש   305 ,285 (חלקות   4

שונצינו. רח' ממערב: 272 בגוש 7107), ,80 ,79 (חלקות

הקיים,  המצב לפי הבינוי תכסית הסדרת התכנית: מטרת  
במתחם, כל תמונע תיאטרון תפקוד המשך את כדי לאפשר

בנין. ידי שינוי קווי על זאת

שינוי יהודה 84", בן תא/מק/3599 - מס' מפורטת "תכנית (2)
מס' 1  שינוי שינוייה, תכנית 58 על 1 לשנת 2005 של מס'

ג. תכנית של 2005 לשנת

בן  רח' אביב,  תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
בצפון התכנית: גבולות ;18 חלקה גוש 7113, - 84 יהודה
 23 ,21 חלקות - במזרח ,7113 בגוש   134 ,17 חלקות -
- במערב ,7113 בגוש   19 חלקה - בדרום  ,7113  בגוש

בן יהודה. רח'

המתואם  מקומי לתכנון  אפשרות מתן התכנית:  מטרת  
בניית התרת א) האלה: השינויים ידי על המגרש, לתנאי
בשטח לגג)  יציאה חדרי על נוסף או (במקום גג דירות 
הבנין;  על גג שטחים עיקריים מ–53 מ"ר יקטן שלא ממוצע
שטחי מיסוד ג) הבנין; גג  על  לבניה  הוראות קביעת ב)

שירות.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.898 עמ' התשס"ו, ,5605

מס' שינוי ,"9 גרוזנברג  רח' - תא/מק/3638  מס' "תכנית (3)
8 לשנת 2005 של  מס' שינוי תכנית 44, 1 לשנת 2005 של

מ'. תכנית

רח'  אביב, תל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.47 חלקה ,7228 גוש - יעב"ץ 32) רח' 9 (גם גרוזנברג

את  לאפשר כדי בנין  בקווי שינוי א) התכנית:  מטרת  
בעייתי במגרש תקפה תב"ע  לפי הבניה  זכויות מימוש
בעבור למעט שינוי נקודתי קיים בפועל בשטח, מצב (לפי
שניה: ראשונה, קרקע, בקומות שינוי המדרגות):  חדר
קדמי  בנין קו ל–2 מ', מ' גרוזנברג מ–4 לרח' קדמי קו בנין
מערב  לדרום צדי בנין קו ל–2-1.38 מ', מ' מ–4 יעב"ץ לרח'
(בלא  מערב לצפון צדי  בנין קו מ'; ל–2.10-1.6  מ' מ–3
תכנית  הבנויות לפי לקומות בנין שינוי קווי 3 מ'; -  שינוי)

קו  השלישית: בקומה - המסחרית) הקומה ו–4 מעל 3) ס'
קדמי  בנין קו ל-0.0 מ'; מ' מ–2.5 גרוזנברג לרח' קדמי בנין
לקומה  בנין קווי שינוי מ'; ל–0.0  מ' מ–2.5 יעב"ץ לרח'
מ'  מ–2.5  יעב"ץ לרח' קדמי בנין  קו  החלקית:  הרביעית
לפי  המותרות  הדיור יחידות  מספר  הגדלת ב) מ';  ל–0.0 
הצפיפות  את לשנות בלי יח"ד, ל–2  יח"ד מ–1 ס' תכנית 

בבנין כולו.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.4700 עמ' התשס"ו, ,5568

ההנדסה, מינהל במשרדי נמצאות האמורות התכניות
בימים לעיין בהן רשאי מעוניין אביב, וכל תל ,68 גוריון בן שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות

ספיר דורון  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

תל–אביב-יפו ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי אונו

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
שינוי מס' קא/מק/154", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה אונו

ותממ/מק/49. תממ/במ/5(238), מיתאר לתכנית

רח' לנדאו פנקס, רמת ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.62 חלקה גוש 6223, - 11

במקרה במגרש. הבניה חריגות כל הסדרת התכנית: מטרת
תכניות לפי הסדרה בניה/עשיית היתר להוציא ניתן שלא
להיתר בניה, כתנאי בפועל ולהרוס להריסה לסמן תקפות, יש
הבניה; בזכויות  שינוי ללא  ב) בנין; קווי  שינוי א) ידי:   על
קווי יהיו בניה תוספת או חדשה, ובניה הריסה של במקרה ג)
פתחים פתיחת תותר לא ד) תממ/במ/5(238); תכנית לפי הבנין
של העברה ה) הגובל; המגרש לכיוון בנין קו על המבנה בקיר
של 20 מ"ר  המרה ו) קרקע; לקומת א' מקומה עיקרי 15% שטח
בשטח מחסן לבניית אפשרות ומתן שירות לשטח עיקרי שטח
קו הבנין הקדמי במבנה השירות ז) צדדי 0; בנין בקו 20 מ"ר של
המבנה לפי כלומר בפועל, קיים מצב לפי - והנוסף הקיים

והתוספת כמופיע בתשריט.

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

.03-5311245 טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב אונו, רח' ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

מרחב תכנון מקומי אונו

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

מק/142".
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רח' אונו, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.24 חלקה גוש 6493, - 17 סוקולוב

קדמי. בנין קו שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.22 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5581, 7.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
03- טל' אונו, קרית ,13 סוקולוב רח' אונו, ולבניה לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן ,5311245 
-7632573 טל' תל אביב,  ,125 בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,03

לקהל. פתוחים האמורים

    דוד בריל
המקומית הועדה ראש        יושב

ולבניה אונו לתכנון  

ברק בני מקומי תכנון מרחב

מקומיות מיתאר תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ברק בני ולבניה

אלה: תכניות מופקדות אביב תל

שינוי לתכניות בב/מק/3023", מס' מקומית מיתאר "תכנית (1)
בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית בב/50. מיתאר

בן  רח' ברק,  בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
.180 חלקה גוש 6190, - 33 דוד

בשטחים תוספת ללא בנין, בקווי שינויים התכנית: מטרת  
מזרח (לכיוון הבנין בצד קו א) ידי: העיקריים המותרים, על
קו הבנין בצד  ל–0 מ'; ב) מ' מ–4 ישונה יעקב) קהילות רח'

מ'. ל–1.5 מ' מ–4 ישונה דוד) רח' בן (לכיוון צפון

שינוי לתכניות בב/מק/3026", מס' מקומית מיתאר "תכנית (2)
בב/105/א, בב/105/ב, ולתכנית בב/105/צ. מיתאר

רח' נויפלד  ברק, בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים  
.670 ,660 חלקות גוש 6195, - 15 קובלסקי רח' ,10

לשב"צ בגוש  בין שצ"פ שטחים א) החלפת מטרת התכנית:  
בכל כל השטחים שינוי בסך ללא ,670 ,660 חלקות ,6195
;660 בחלקה המוצע  לשב"צ בנין קווי קביעת ב)  ייעוד; 

היתר. למתן תנאים קביעת ג)

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

.03-5776579 טל' ברק, בני ,11 המלך דוד רח' ברק, בני ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

ישכר פרנקנטהל  
המקומית הועדה ראש        יושב

בני ברק ולבניה לתכנון  

גבעתיים מקומי תכנון מרחב

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

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

מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/492", מס' מפורטת "תכנית (1)
שינוייה.  גב/53 על

רח'  גבעתיים, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
.60 חלקה גוש 6160, - 5 הכנסת

גב/ בתב"ע 10א הוראה של שינוי א)  התכנית: מטרת  
הבנין להבלטת ורשות  המבנה, הבלטת  בדבר מק/258/ו
מפולשת  שאינה קרקע קומת מעל גם 1.2 מ' של בשיעור

הנחיות בינוי. הוראות בניה: ב) קביעת גן; בה דירות ויש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4484 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5561, 30.6.2006 ובילקוט

מיתאר לתכנית שינוי גב/מק/499", מס' מפורטת "תכנית (2)
גב/מק/2002.

רח' גבעתיים, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים   
.379 חלקה גוש 6160, - 18 גלבוע

ל-2.45  מ' מ-3 צפוני צדי בנין קו שינוי התכנית: מטרת
מ'.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.22 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5581, 1.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
מעוניין וכל גבעתיים, ,2 שינקין רח' גבעתיים, ולבניה לתכנון
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

נטוביץ יצחק  
הועדה ראש יושב מקום                                          ממלא

            המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים

גן רמת מקומי תכנון מרחב

מפורטת מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מפורטת מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
תיקוניה  כל רג/340 על לתכנית כפופה רג/מק/340/ג/26", מס'

זו. הוראות תכנית ידי על לא שונו עוד כל

רמת תכנון מרחב כל ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
פרטית. חניה סככת לבנות ניתן שבהם המגורים אזורי בכל גן,

מהנדס הוראות פי על פרטי מוסך בניית התכנית: מטרת
בניה. היתר הוצאת בעת העיר

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4297 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5557, 22.6.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים

בר צבי  
המקומית הועדה ראש יושב  

גן רמת ולבניה לתכנון



13.2.2007 התשס"ז, בשבט כ"ה ,5628 הפרסומים ילקוט 1584

מחוז חיפה    

מרחב תכנון מקומי חיפה

אישור תכנית הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
הצמתים בין  חורב רחוב הרחבת המשך  חפ/מק/2243א, מס'
חפ/1ד, לתכניות שינוי איינשטיין", - לחורב פרוייד - חורב

חפ/מק/2243. חפ/מק/1400תט', חפ/1400, חפ/1050,

- חורב רח' חיפה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.113 ח"ח ,10786 גוש ;115-113 ,2 ח"ח ,10783 גוש

בתכנית מאושר בתוואי דרך הרחבת המשך התכנית: מטרת
לחורב- הצמתים חורב-פרוייד בין חורב) בקטע (רח' בת–תוקף

איינשטיין.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3210 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5528, 2.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,04-8356807 טל' חיפה, ,3 ביאליק רח' חיפה, ולבניה לתכנון
חיפה, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה במשרדי  וכן
לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, ,15 הפלי"ם שד'

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

יהב יונה  
המקומית הועדה ראש יושב  

חיפה ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

חד/811. שינוי לתכנית חד/מק/811יא", מס'

,10402 גוש חדרה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.30 ח"ח 19, 12 בשלמותה, חלקה

לבעל מענה הנותנת מעבר זכות קביעת התכנית: מטרת
גישה. הסדרת ידי על 12 הצפונית בחלקה זכויות ביחידה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.605 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5462, 12.10.2005 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

אביטן חיים  
המקומית הועדה ראש יושב  

חדרה ולבניה לתכנון

אתא קרית מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי אתא קרית ולבניה

שינוי  כ/מק/255/ה", חיפה מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז
כ/במ/255. לתכנית

גוש - אתא  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.54 ,43 ,27 ,19 ,3 ח"ח ,10257 גוש ;16-14 ח"ח ,10255

בעלים; הסכמת ללא וחלוקה איחוד א) התכנית:  מטרת
אחורי; בנין קו - בתכנית הקבועים הבנין בקווי שינוי  ב)

בינוי. של נספח שינוי ג)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-8478420 טל' אתא, קרית ,7 העיריה כיכר אתא, קרית  ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

.04-8633333 טל' חיפה, ,15 רח' פלי"ם חיפה, ולבניה מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

פרץ יעקב
המקומית הועדה ראש יושב  
אתא קרית ולבניה לתכנון

זבולון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
- מס' זב/מק/197 "תכנית בדבר אישור והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנית שינוי אתא", בקרית אלמוגן ברחוב ציבורי שטח הגדלת

זב/24. מיתאר

בתחום אתא,  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,10514 גוש - אלמוגן  לרח' סמוך זבולון, האזורית  המועצה 

.16 ,15 ח"ח

ציבורי לבנין המיועד שטח קיים הגדלת א) התכנית: מטרת
חשבון על נוספים ציבור ומבני יסודי ספר בית הקמת לצורך

קביעת  ג) ל–16 מ"ר; אלמוגן רח' הרחבת ב) חקלאי; בייעוד קרקע
לבניני ציבור. המיועד באזור הוראות בניה

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3601 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5539, 4.6.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי  זבולון,  ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל חיפה, מחוז ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

חבר שלמה
המקומית הועדה ראש יושב  

זבולון ולבניה לתכנון

הכרמל חוף מקומי תכנון מרחב

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

חכ/35/ד. לתכנית שינוי חכ/מק/35/יב",

,11952 גוש הוד - ומקומם: עין השטחים הכלולים בתכנית
בשלמותו. 202 מגרש ;69 ח"ח



1585 13.2.2007 התשס"ז, בשבט כ"ה ,5628 הפרסומים ילקוט

בנין צדי א) קו זה: פירוט לפי בנין קווי מטרת התכנית: שינוי
ל–0 מ';  מ' מ–4 לשביל קדמי בנין קו ב) מ'; ל–0 מ' מ–4  לשצ"פ

מ'. ל–0 מ' לשצ"פ מ–5 אחורי בנין ג) קו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.396 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5592, 5.10.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
-8136213 טל' הכרמל, חוף ד"נ הכרמל, חוף ולבניה לתכנון
רח' חיפה, ולבניה מחוז לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי ,04
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,04-8633448 טל' חיפה, 15א, פלי"ם

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

סלע כרמל
המקומית הועדה ראש יושב  
הכרמל חוף ולבניה לתכנון

תכנון מקומי מנשה-אלונה מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי מנשה-אלונה ולבניה
מ/מק/67", מס' מפורטת "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז ולבניה

ג/400. לתכנית שינוי

,12167 גוש ברטעה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.4 ח"ח ,12168 גוש ;15 ,6 ח"ח

בחלק ב' מדרגה תדלוק תחנת הקמת התכנית: מטרת
בנין. קווי וקביעת וחלוקה, איחוד חקלאי, בייעוד 6 מחלקה

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

.04-8616222 טל'

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

היא מסתמכת. העובדות שעליהן

שדה אילן  
המקומית הועדה ראש יושב  
מנשה-אלונה ולבניה לתכנון

שומרון מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי שומרון ולבניה
שינוי ש/מק/636/א", מס' מפורטת "תכנית מופקדת חיפה

ש/23/א. לתכנית

מזרחית בנימינה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
,37 ח"ח ,10201 גוש  - הכסף אווז למפעל וצפונית  4 לכביש

.40 ,38

לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת
לבינוי והנחיות הוראות קביעת ב) דרך; ושירותי תדלוק לתחנת

בניה. זכויות קביעת ג) ולפיתוח;

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-6343306 טל' יעקב, זכרון ,52 המייסדים רח' שומרון, ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק
.04-8616252 טל' חיפה, 15/ב, הפלי"ם מחוז חיפה, שד' ולבניה

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

מסתמכת. היא שעליהן

קירמאיר מוטי
המקומית הועדה ראש יושב  

שומרון ולבניה לתכנון

המרכז מחוז    
השרון הוד מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המקומית הועדה במשרדי כי התשכ"ה-1965, והבניה, 
הר/מק/ מס'  "תכנית מופקדת  השרון הוד  ולבניה  לתכנון 
הר/מק/ הר/במ/20/9/600/א, לתכניות שינוי  20/9/600/א/21",

הר/מק/20/9/600/א/10. ,8 20/9/600/א,

לוטם רח' השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.272-270 ח"ח ,304 ,299 ,293 חלקות ,6453 גוש -

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
הקבוע בנין בקו שינוי ב) קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח
המותרים  שינוי בסך השטחים ללא 2 יח"ד תוספת ג) בתכנית;
אדריכלי; ועיצוב  בינוי בדבר הוראות של שינוי ד)   לבניה;

טרפו. חדר העתקת ו) פנטהאוז; קומת תוספת ה)

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,45265 קומה ב', הוד השרון ,7 ברית בני רח' השרון, הוד ולבניה
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .09-7759666 טל'
טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, ולבניה מחוז לתכנון המחוזית

.08-9788444

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

מסתמכת. היא שעליהן

השרון הוד מקומי תכנון מרחב

תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה
מפורטת

"תכנית הפקדת על הודעה ביטול בדבר הודעה בזה נמסרת
שפורסמה הר/במ/1, לתכנית שינוי מפורטת מס' הר/מק/1/א",
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התשכ"ט, הפרסומים 4729, 18.12.1998 ובילקוט ביום בעיתונות
.1845 עמ'

הרחובות השרון, הוד ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
.9 ח"ח ,6446 גוש ;103 ,102 חלקות ,6445 גוש - והדסים הזמיר

שינוי ללא מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
בתוואי דרך הרחבת ב) קרקע; ייעוד כל של הכולל בשטח
לפי תכנית הוראות של שינוי ג) בת–תוקף; המאושר בתכנית

עיצוב אדריכליים. בינוי או בדבר

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
נפגע עצמו  את הרואה אחר תכנוני  פרט בכל או בבנין 
סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  התכנית, ביטול ידי על
מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות להגיש רשאי לחוק,  100
בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה של פרסומה
רח' השרון, הוד ולבניה לתכנון המקומית הועדה  למשרדי
העתק .09-7759666 טל' השרון, הוד ב', קומה ,7 ברית בני
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

אדיב חי
המקומית הועדה ראש יושב  
השרון הוד ולבניה לתכנון

נתניה מקומי תכנון מרחב

מקומית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מקומית מיתאר "תכנית אישור בדבר והבניה, התשכ"ה-1965,
נת/7/400. נת/5/10, נת/3, לתכניות שינוי נת/מק/33/650", מס'

עין שכ' נתניה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה,   66 חלקה ,8322 גוש  -  1 הרקפת רח'   התכלת, 

.80 ח"ח

יח"ד  ל–2  יח"ד מ–1 יח"ד הגדלת א) התכנית: מטרת
מבנים קביעת קווי בנין; ג) שינוי אחוזי בניה; ב) תוספת ללא

להריסה.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.3212 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5528, 7.4.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
קרית ספיר, אזור התעשיה ,6 רח' הצורן נתניה, לתכנון ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי ,09-8603170 טל' נתניה,
וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 מוצקין מחוז המרכז, רח' ולבניה
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

שמעון שר  
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

                                לתכנון ולבניה נתניה

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

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

ולבניה תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון פתח ולבניה
תכניות אלה: מופקדות מחוז המרכז

לתכניות שינוי  פת/מק/89/1232", מס' מיתאר "תכנית (1) 
פת/3/455. פת/2000,

אזור  תקוה, פתח ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
- נחשון ינאי, אלכסנדר הרחובות סגולה,  התעשיה

.173 ח"ח 93, 169 בשלמותן, ,168 חלקות ,6354 גוש

מיקום  שינוי - מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
ייעוד; כל של השטח סך את  לשנות  בלי ושצ"פ,  שב"צ
ינאי אלכסנדר לרח'  בנין קו שינוי ג) דרך;  הרחבת ב)

מ'. ל–4 מ' מ–5.5 169 בחלקה

לתכניות שינוי  פת/מק/10/1244", מס' מיתאר "תכנית (2) 
פת/במ/2002. פת/2000/א, פת/8/1244, פת/1244,

הרחובות  תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
- דנקנר מאיר גרינשפן,  קרול, יעקב גיסין,   אבשלום
גבולות התכנית: ;28 ,27 ,14 ,13 ,9 ,4 ,2 ,1 ח"ח ,6362 גוש
רח' - ממזרח גרינשפן, רח' - מדרום גיסין, רח' - מצפון

דנקנר. רח' - ממערב קרול,

ללא  מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת  
הכולל בשטח שינוי שאין בתכנית ובלבד הבעלים, הסכמת
בתכנית שנקבעו הגדלת שטחים ב)  קרקע; ייעוד כל  של
מ–2.676 דונם  דרכים שטח שינוי (1  בת–תוקף לצורכי ציבור:
דונם  מ–6.745  ציבור למבני שטח שינוי (2 דונם;   ל–3.114 
דונם  מ–23.170  לשצ"פ שטח שינוי (3 דונם;   ל–6.762 
בדבר בינוי  תכנית לפי הוראות של שינוי ל–24.488 דונם; ג)
המגורים באזור (1 זה: פירוט לפי אדריכליים, עיצוב או
בנין בקווי שינוי המגורים, באזור 22 קומות; 2) ,21 קביעת
הבניה  שטחי חלוקת שינוי ד) ל–3 מ'; מ' מ–5 ואחורי צדי
השטח כל סך את לשנות  בלי אחת, בתכנית  המותרים
יח"ד, מספר הגדלת  ה)  בתכנית; לבניה  המותר  הכולל
ובלבד עיקריות, למטרות  השטחים  כל  סך הגדלת ללא
נותנים בתכנית,  הכלולים והתשתיות, שמוסדות הציבור
הגדלת יח"ד: מספר מהגדלת הנובעים לצרכים מענה

יח"ד. ל–807 יח"ד מ–702 יח"ד בתכנית מספר

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
03- טל' תקוה, פתח ,1 העליה השניה תקוה, רח' ולבניה פתח
-8.30 בשעות ה',  ג', א', בימים קהל: קבלת שעות  ,9052286 
יומצא העתק ההתנגדות  .18.00-16.00 ג', בשעות ביום  ,12.00
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה למשרדי

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

פתח תקוה מקומי מרחב תכנון

תכנית מיתאר אישור הודעה בדבר
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
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פת/במ/6/1228/א. פת/2000, לתכניות שינוי פת/מק/32/1228",

יבנה רח' תקוה, פתח ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
בשלמותה. 34 חלקה ,6400 גוש -

שינוי ללא של המגרשים וחלוקה איחוד  התכנית: מטרת
כל ייעוד. של בשטח הכולל בהסכמת הבעלים

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4991 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5578, 11.8.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
תקוה, פתח ,1 העליה השניה רח' תקוה, פתח  לתכנון ולבניה
-8.30 ה', בשעות ג', א', בימים קהל: שעות קבלת ,03-9052286  טל'
המחוזית הועדה ובמשרדי ,18.00-16.00 ביום ג', בשעות ,12.00
-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08

לקהל. פתוחים האמורים

אוחיון יצחק
המקומית הועדה ראש יושב  
תקוה פתח ולבניה לתכנון

ראש העין מקומי מרחב תכנון

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

אפ/2000. לתכנית שינוי רנ/מק/77", מס'

רח' העין, ראש ומקומם:  בתכנית הכלולים   השטחים
 111 חלקה ,4270 גוש  - בעבר) הלוי יהודה (רח'  129 לח"י

בשלמותו. 2 מגרש בשלמותה;

במקום 5 מ',  4.56 מ' קדמי בנין קו קביעת התכנית: מטרת
מ'. במקום 4 2.4 מ' וצדדי

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.3527 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5537, 3.2.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
טל' העין, ראש ,21 שילה רח' העין, ראש ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-9007289
-9788444 טל' רמלה, הממשלה, קרית ,91 הרצל רח' המרכז,
שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08

לקהל. פתוחים האמורים

משה סיני
המקומית הועדה ראש יושב  

העין ראש ולבניה לתכנון

לציון ראשון מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית שינוי רצ/מק/75/22/1", מס' מיתאר "תכנית (1) 
בתוקף. רצ/22/1

לציון,  ראשון  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
בשלמותה. 107 חלקה גוש 4246, - 126 נחמיה רח'

הבניה  בזכויות שינוי קווי בנין ללא קביעת התכנית: מטרת  
המאושרות.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
.4992 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5578, 10.8.2006 ובילקוט

,5622 הפרסומים  בילקוט שפורסמה ההודעה הערה:  
בטלה. - 1374 עמ' התשס"ז,

לתכניות שינוי  רצ/מק/3/9/196", מס' מיתאר "תכנית (2) 
רצ/מק/4/9/196. רצ/9/196, רצ/מק/2/9/196,

שכ'  לציון, ראשון ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
,126 ,122 ,121 ,119-117 חלקות ,6287 - גוש נווה הדרים
- ממזרח התכנית:  גבולות  ;214 ,147 ח"ח  בשלמותן,  141 

הקוקיה. רח' - ממערב אלון, יגאל רח'

יחידות  ותוספת 20% במספר שינוי בינוי התכנית: א) מטרת  
הבניה;  בזכויות שינוי ללא ל–312 יח"ד, יח"ד מ–260 הדיור
כלי  יציאת  הסדרת ג) מ';  ב–2.5  הקוקיה  רח' הרחבת ב) 
זכויות ה) העברת ד) הגדלת שצ"פ; יגאל אלון; לרח' רכב

לבניה. המותר הכולל בשטח שינוי ללא למגרש ממגרש

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.1402 עמ' התשס"ד, הפרסומים 5258, 21.11.2003 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים

ניצן מאיר
המקומית הועדה ראש יושב  
לציון ראשון ולבניה לתכנון

רחובות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון הועדה המחוזית ובמשרדי רחובות ולבניה
שינוי רח/מק/8/2106", מס' מיתאר "תכנית מופקדת המרכז

לתכנית רח/במ/1/2106.

הרצל רח' רחובות, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
גבולות התכנית: ;284 ,8 ח"ח ,3698 גוש ;394 ח"ח ,3697 גוש - 

החדשה. ורחובות אושיות שכונות חיבור הרצל, רח'

מעל דרך. להולכי רגל גשר מטרת התכנית: הקמת

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

.08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח'

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

מסתמכת. היא שעליהן

מלול רחמים
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

רחובות ולבניה לתכנון
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רעננה מקומי תכנון מרחב

הוראות עם מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
כמפורטת

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
עם מיתאר "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
רע/2000. לתכנית שינוי מס' רע/מק/429/1", הוראות כמפורטת

רח' ממערב - רעננה, ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.250 חלקה ,7654 קארו - גוש

מ'  מ–6  מזרחי אחורי בנין קו שינוי א) התכנית:  מטרת
מ';  ל–1.35  מ' מ–3 צפוני צדדי בנין  קו שינוי  ב) מ';  ל–4.45
בנין  קו שינוי ד) ל–1.85 מ'; מ' צדדי דרומי מ–3 בנין קו ג) שינוי 

דיור. יחידת תוספת ה) מ'; ל–4.50 מ' מ–5 קדמי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.1154 עמ' התשס"ה, הפרסומים 5360, 30.12.2004 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
,09-7610516 טל' רעננה, ,6 השוק רח' רעננה, ולבניה לתכנון
רח' המרכז, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

ניב טוב יום דורון  
המקומית המשנה ועדת ראש יושב

רעננה ולבניה לתכנון

השרון תכנון מקומי דרום מרחב

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

שד/10/60. לתכנית שינוי שד/מק/25/60",

ירק נוה השרון, דרום ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
שד/10/60. מתכנית בשלמותו 263 מגרש ;7 ,6 ח"ח ,7516 גוש -

מ'; ל–3 מ' מ–4 צדדי בנין קו  שינוי  א)  התכנית:   מטרת
מ'. ל–5.40 מ' בנין אחורי מ–6 ב) שינוי קו

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.218 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 1.9.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
-9000560 טל' ירק, נווה ,500 ת"ד השרון, דרום ולבניה לתכנון
שד' המרכז, מחוז המחוזית לתכנון ולבניה הועדה ובמשרדי ,03
בה לעיין רשאי מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל

האמורים פתוחים לקהל. בימים ובשעות שהמשרדים

מוטי דלג'ו
המקומית הועדה ראש יושב  
השרון דרום ולבניה לתכנון

זמורה מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות זמורה ולבניה

זמ/ לתכנית שינוי זמ/מק/7/329", מס' מפורטת "תכנית (1)
בת/329.

אזור  עקרון, קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
;208-206 חלקות מוסדר: 3797, גוש - 2000 עקרון תעשיה

3א. מגרש

התכנית:  בתחום בייעודים שינויים א) התכנית: מטרת  
הגדלת ידי על המותרים הבניה שטחי חלוקת שינוי
סך  ללא הגדלת ב–50% וזאת למסחר המיועדים השטחים
מותרת: תכסית  שטח  שינוי ב)  לבניה; המותר  השטח  כל

.51% מבוקש מרבי קרקע כיסוי

זמ/ לתכנית שינוי זמ/מק/1/334", מס' מפורטת "תכנית (2)
בר/8/571.

גוש  - עקרון קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
ו–180. 172 ח"ח ,3797 מוסדר:

בעלים. וחלוקה בהסכמת התכנית: איחוד מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
על נפגע עצמו  את הרואה  אחר תכנוני פרט  בכל או  בבנין
רשאי  לחוק,  100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן תכנית, ידי
ההודעה  של פרסומה  מיום  ימים  60 בתוך התנגדות  להגיש 
בצירוף ההתנגדות  את בעיתונים. הפרסומים בין המאוחרת 
לתכנון המקומית הועדה  למשרדי  לשלוח  יש  מעו"ד, תצהיר
עקרון, קרית ,188 ת"ד ביל"ו, מרכז בנין לכתובת: זמורה ולבניה
ימציא המתנגד .zmora@iula.org.il לשלוח קובץ לכתובת: או
לתכנון ולבניה המחוזית הועדה למשרדי העתק התנגדותו את

רמלה. ,91 הרצל רח' הממשלה, קרית המרכז, מחוז

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

מסתמכת. היא שעליהן

עמי יפרח
המקומית הועדה ראש יושב  

זמורה ולבניה לתכנון

השרון לב מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965,  והבניה, 
צש/0/21-1, צש/4/67, לתכניות שינוי  צש/מק/19/21-1",

צש/0/2-0. צש/11/21-1,

,7797 גוש דרור - בני ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.23 ,16 ,12 ח"ח

שתאפשר תכנונית מסגרת  יצירת  א)  התכנית: מטרת
חלוקת ב) דרור; בני חקלאית לאגודה נוספים חברים קליטת
למגרשים צש/11/21-1, בתכנית ב' רשימה לפי מגורים אזור
מגרשים,  של וחלוקה איחוד 33 יח"ד), הכל (סך חד–משפחתיים
עליו להקים  שמותר מגרש שטח גודל בדבר בהוראות שינוי 
דרכים פתוח, ציבורי שטח למטרות שטחים הגדלת ג) בנין;
לצורכי בת–תוקף בתכנית שנקבעו שטחים הגדלת ושבילים,
בנין בקו שינוי  ודרכים:  למגרשים בנין בקו שינוי  ד)  ציבור;
עד בשטח למרתפים בניה  זכויות הוספת ה)  בתכנית; הקובע
הקלה  בגין המגרש בשטח נוספים ו–2.5%  המגרש משטח 6%
למגורים; במגרשים בניה זכויות הסדרת ו) קומה;  בתוספת

התכנית. לביצוע ותנאים הנחיות קביעת ז)

הפרסומים בילקוט פורסמה התכנית הפקדת על הודעה
התשס"ג. ,5161
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המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
לתכנון המחוזית הועדה במשרדי וכן השרון, לב ולבניה לתכנון
ובשעות בימים בה רשאי לעיין וכל מעוניין המרכז, מחוז ולבניה

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

(שייע) ישועה יצחק
המקומית הועדה ראש יושב  

השרון לב ולבניה לתכנון

חפר עמק מקומי תכנון מרחב

באישור מיתאר תכנית אישור בדבר  הודעה
הפנים שר

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

עח/200. משמ/13(עח), לתכניות שינוי עח/מק/10/17",

מאוחד חיים  גבעת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.10 ,9 ,7 ,6 ח"ח ,8289 גוש -

בהסכמת מגרשים של וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
ייעוד; כל של  הכולל בשטח שינוי ללא הקרקע   בעלי
יוחלף כתעשיה המוגדר  באזור הכלול קיים  בוסתן ב)
מבני אזור  ג) א';  באות בתשריט מסומן  - חקלאי לאזור 
ב'; באות בתשריט מסומן - תעשיה לאזור יוחלף קיים  משק
חקלאי לאזור יוחלף  לבוסתן מדרום קיים משק מבני  אזור ד)
חקלאיים קיימים יוחלפו אזורים ה) ג'; מסומן בתשריט באות -

וה'. ד' בתשריט באותיות מסומן משק - מבני לאזורי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4153 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5551, 23.6.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה  התכנית
,09-8981661 טל' רופין, ליד מדרשת עמק חפר, ולבניה  לתכנון
המרכז, מחוז  ולבניה לתכנון המחוזית הועדה  ובמשרדי 
וכל ,08-9788466 טל' רמלה, הממשלה, קרית ,91 הרצל רח'
האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין

לקהל. פתוחים

אידן רן
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

חפר לתכנון ולבניה עמק

קסם מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי קסם ולבניה
שינוי ק/מק/3402", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת המרכז 

ק/100. לתכנית

גוש - קאסם  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.90/1 מגרש ;90 ח"ח ,8868

לשטח חקלאי משטח ייעוד שינוי א) התכנית: מטרת
קביעת ג) קיימת; דרך הרחבת ב) ;18 תמא לפי תדלוק ב' לתחנת
בניה הוראות קביעת ד) תשתית;  ולפיתוח  לבינוי הנחיות

בניה. היתרי להוצאת ותנאים

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

להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים  בין
-9370241 טל' קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים רח' ע' קסם, ולבניה
המחוזית לתכנון הועדה למשרדי יומצא העתק ההתנגדות .03 

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

קסם מקומי תכנון מרחב

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

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

לתכנית ק/1/7. ק/מק/2/7", שינוי מס' מפורטת "תכנית  (1)

 - קאסם כפר  ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים    
בשלמותו. 174 מגרש ;78 ח"ח ,8864 גוש

במקום  מ' ל–4  קדמיים בנין קווי קביעת  התכנית: מטרת  
הבניה כפי שנקבע בתכנית  שטחי ללא שינוי בסך כל 8 מ'

ק/1/7.

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4993 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5578, 22.8.2006 ובילקוט

אפ/39. לתכנית שינוי ק/מק/3446", מס' מפורטת "תכנית (2)

גוש 7506, - ג'לג'וליה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.13 ח"ח

בהתאם  הקיים למבנה בנין קווי קביעת התכנית: מטרת  
שנקבע כפי כל אחוזי בניה ללא שינוי בסך הקיים, למצב

אפ/39. בתב"ע

הפרסומים  בילקוט  פורסמה התכנית הפקדת על  הודעה  
.219 עמ' התשס"ז, ,5587

המקומית הועדה במשרדי נמצאות האמורות התכניות
טל' קאסם, כפר ,10 קאסם אלכרים ע' רח' קסם, ולבניה לתכנון
מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,03-9370241
מעוניין וכל ,08-9788444 טל' רמלה, ,91 הרצל רח' המרכז,
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי

לקהל.

שמחון             אלי
המקומית הועדה ראש        יושב

קסם ולבניה        לתכנון

שורקות מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
מס' בר/מק/18/51", מפורטת "תכנית מופקדת ולבניה שורקות

בר/51. בר/212, בר/14/51, לתכניות שינוי

,3739 גוש נטעים - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
;72 ,2 ח"ח ,3643 גוש ;153 ,152 ח"ח 15, 48 בשלמותן, ,40 חלקות

.9 ,1 ח"ח ,5271 גוש ;31 ,25 ,23 ח"ח ,4069 גוש
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ורצועת ליישוב כניסה צומת הסדרת א) התכנית: מטרת
של וחלוקה איחוד  ב) בפועל; הקיים למצב בהתאם  שצ"פ
בנין קווי שינוי ג) בפועל; הדרכים למצב בהתאם מגרשים
לדרך) (פונה קדמי בנין קו (1 כדלקמן: א' מגורים  במגרשי
ולקו ,244 ,239 ,212 במגרשים 210, קדמי 4 מ', בנין לקו מ–5 מ'
אחורי בנין מקו (2 ;222 ,216-213 במגרשים  מ'  3 קדמי  בנין
צדדי  בנין לקו 4 מ' מקו בנין צדדי אחורי 3 מ'; 3) בנין לקו  5 מ'
11 ברוזאטה  מס' דרך רוחב בסימון סופר טעות תיקון 3 מ'; 4)

מ'. ל–10 מ' מ–12

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
,08-9412991 טל' ,60948 ברנר גבעת דואר שורקות, ולבניה
בשעות ה',  ג', א', בימים קהל: קבלת שעות  .08-9412714 או
המחוזית הועדה יומצא למשרדי ההתנגדות העתק .13.00-8.30
,91 הרצל שד' הממשלה, קרית המרכז, מחוז ולבניה לתכנון

.08-9788444 טל' ,72430 רמלה

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

מסתמכת. היא שעליהן

עמי יפרח
המקומית הועדה ראש יושב  

שורקות ולבניה לתכנון

שרונים מרחבי תכנון מרחב

מפורטת תכנית אישור בדבר הודעה
התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' מפורטת "תכנית אישור בדבר התשכ"ה-1965, והבניה, 
הצ/מק/ הצ/במ/300/1-2, לתכניות שינוי  הצ/מק/145/1-2ב",

.145/1-2

הרחובות יונה, כפר  ומקומם: הכלולים בתכנית השטחים
ברוש שובל, נחל  גלים, נחל  חלמיש, נחל  בשור, נחל  הירקון,
מגרשים ,7 ,6 ח"ח ;2234 ,405 ,391 מגרשים ,8 ח"ח ,8125 גוש -

דונם. 16.74 התכנית: שטח ;406 ,294

שינוי בסך ללא מחדש וחלוקה איחוד א) מטרת התכנית:
קדמיים בנין קווי שינוי ב) הבעלים;  ובהסכמת השטחים, כל
התכנית;  בתחום בינוי עקרוני מנחה קביעת ג) ל–4 מ'; מ' מ–5
בתחום מגרש בכל לרישום ותנאים מעבר זכות קביעת ד)

התכנית.

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.4840 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5572, 18.8.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים

מוזס יואל
המרחבית הועדה ראש יושב  

שרונים ולבניה לתכנון

הצפון מחוז    

הגליל תכנון מקומי אצבע מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הגליל אצבע ולבניה

אג/מק/057/9334". הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' מחוז

שכ' הגלילית, חצור ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים
הבוסתן.

במגרשים קדמי בנין קו  בהוראות שינוי  התכנית: מטרת
לחניה, מתחת  הנוצר החלל  לניצול אפשרות  מתן יורדים, 

מחסנים. בעבור

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
טל' חצור, העליון, הגליל  קניון הגליל, אצבע  ולבניה  לתכנון
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6800077
נצרת הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

אברהם דוד
המקומית הועדה ראש יושב  
הגליל אצבע ולבניה לתכנון

אלונים גבעות מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי אלונים גבעות ולבניה

אלה: תכניות מופקדות הצפון מחוז ולבניה

לתכנית שינוי גא/מק/32/06", מס' מפורטת "תכנית (1)
ג/6794.

גוש 12206, - אעבלין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.42 ח"ח

בתכנית. הקבועים בנין קווי הקטנת התכנית: מטרת

לתכנית שינוי גא/מק/41/06", מס' מפורטת "תכנית (2)
ג/7676.

גוש 999, - מנדא ומקומם: כפר הכלולים בתכנית השטחים  
בשלמותה. 1 חלקה

הקבועים  קווי בנין והקטנת וחלוקה התכנית: איחוד מטרת  
בתכנית.

לתכניות שינוי  גא/מק/44/06", מס' מפורטת "תכנית (3)
ג/9922. ג/7676,

גוש  - מנדא כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
בשלמותה. 36 חלקה ,17565
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בנין  קווי  הקטנת הסכמה, ללא  חלוקה התכנית: מטרת   
מינימלי. מגרש גודל והקטנת בתכנית הקבועים

לתכנית שינוי גא/מק/70/06", מס' מפורטת "תכנית (4)
ג/8760.

גוש  - מנדא כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.16 ח"ח ,17559

בתכנית. הקבועים בנין קווי הקטנת התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-9502021 טל' שפרעם, ,505 ת"ד אלונים, גבעות  ולבניה
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

חאמד סלאם
המקומית הועדה ראש יושב  
אלונים גבעות ולבניה לתכנון

מרחב תכנון מקומי גולן

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
גו/מק/02/5217", מס'  מפורטת "תכנית מופקדת גולן ולבניה 

גו/מק/01/5217. לתכנית שינוי

גוש - יהודה  בני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.2 חלקה ,200001

ושינויים בהסכמה, וחלוקה איחוד א) התכנית: מטרת
האזור. לפיתוח הקרקע וניצול שיפור לצורך

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
טל' ,12900 קצרין ,13 ת"ד גולן, אזורית מועצה גולן,  ולבניה
הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .04-6969711/2
משרד הממשלה, קרית הצפון, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.04-6508508 טל' ,17511 הפנים, נצרת עילית

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

מסתמכת. היא שעליהן

אלי מלכה
המקומית הועדה ראש יושב  

גולן ולבניה לתכנון

המזרחי הגליל מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות המזרחי מופקדות הגליל ולבניה

מק/גמ/330/4748". מס' "תכנית (1)

גוש  - תבור כפר ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים  
.131 ח"ח ,48 חלקה ,17037

ציבור  למבני משטח הקרקע ייעוד שינוי התכנית: מטרת  
תנועה הסדרי גינוי, תשתיות, פיתוח לצורך משולבת לדרך

וחניות.

מק/גמ/292/7884". מס' "תכנית (2)

גוש 16961, - דבוריה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.49/4 ,52 ח"ח

נקודתית;  מפורטת תכנית  הכנת א)  התכנית: מטרת   
מ'  מ–3  39 מס' מדרך בחלק קיימים בנין בקווי הקלה ב)

מ'. ל–0

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
כפר ,515 ת"ד השעון, מגדל המזרחי, הגליל ולבניה לתכנון
את ימציא המתנגד .04-6772333 רב–קווי טל' ,15241 תבור
מחוז לבניה לתכנון הועדה המחוזית למשרדי התנגדותו העתק

.04-6508508 טל' ,17000 הצפון, קרית הממשלה, נצרת עילית

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

מסתמכת. היא שעליהן

חקלאי צבי
המקומית הועדה ראש יושב  

המזרחי הגליל ולבניה לתכנון

אשר חבל מקומי תכנון מרחב

תכנית מיתאר הפקדת הודעה בדבר
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אשר  חבל ולבניה

חא/מק/7/2006". מיתאר מס' "תכנית הצפון מופקדת מחוז

,18329 גוש געתון - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.370 ,240 מגרשים ;16 ח"ח 11, 7 בשלמותה, חלקה

 240 הסמוכה למגרשים מס' הדרך מטרת התכנית: הרחבת
ו–370.

ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל  התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
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לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
.04-9879610 טל' ,25206 מערבי גליל  ד"נ אשר,  חבל ולבניה 
לתכנון המחוזית הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

שביט יהודה
המקומית הועדה ראש יושב  

אשר לתכנון ולבניה חבל

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי יזרעאלים ולבניה
מק/יז/08/6874", מס' מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז

ג/6874. לתכנית שינוי

,10345 גוש כעביה - ומקומם: בתכנית השטחים הכלולים
.35 ח"ח

למגרשים וחלוקה בנין בקווי שינוי התכנית: מטרת
בכעביה.

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

.04-6508508 טל' עילית,

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

מסתמכת. היא שעליהן

יזרעאלים מקומי תכנון מרחב

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

.11594 לתכנית שינוי מק/יז/01/11594",

גוש - אבא  אלוני ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
,13 ,6 ,5 ח"ח 2, 20-17 בשלמותן, ,15 ,10-7 ,4 ,3 חלקות ,12321

.22 ,8-4 ח"ח ,12322 גוש ;22 ,21

לתכסית ביחס בינוי  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת
ל-35%. מ-28% שינוי - מותרת

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
התשס"ו. הפרסומים 5516, 8.3.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
יזרעאל, עמק אזורית מועצה יזרעאלים, ולבניה  לתכנון
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,04-6520038 טל'
,04-6508508 טל' עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הצפון,   מחוז 

שהמשרדים ובשעות בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין וכל
לקהל. פתוחים האמורים

דוד בריל
המקומית הועדה ראש יושב  

יזרעאלים ולבניה לתכנון

העמקים מבוא מקומי תכנון מרחב

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

לתכנית ג/9190. 56/9190", שינוי

גושים  - יקנעם ומקומם:  בתכנית הכלולים  השטחים 
,11081 גוש ;71 ,70 ,17 ,1 ח"ח ,11073 גוש ;65 ,58 ח"ח ,11070

.1 ח"ח

במתחם ייעוד הקרקע פריסה שונה של התכנית: א) מטרת
הבינוי. שינוי בתכנית ב) וחלוקה; איחוד על ידי אזרחי למרכז

ביום  בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה  
.4996 עמ' התשס"ו, הפרסומים 5578, 18.8.2006 ובילקוט

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

לקהל.

חג'אג'רה ראפע
המקומית הועדה ראש יושב  

העמקים מבוא ולבניה לתכנון

חרמון תכנון מקומי מעלה מרחב

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

מפורטת ג/14855. לתכנית מג/מק/8/2006", שינוי

- שמס מג'דל  כפר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
קירור. בתי גובל כביש

בתכנית. הקבועים הבנין בקווי שינוי התכנית: מטרת

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
.224 עמ' התשס"ז, הפרסומים 5587, 4.8.2006 ובילקוט

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

לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה

וולמן יהודה
המקומית הועדה ראש יושב  
                      לתכנון ולבניה מעלה חרמון

הגליל תכנון מקומי שפלת מרחב

מקומית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
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ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הגליל שפלת ולבניה
שג/מק/ מס' מקומית  מיתאר  "תכנית מופקדת  הצפון   מחוז
שג/ ג/803, ג/4015, ג/1245, ג/6958, לתכניות  שינוי  ,"18/06

מק/13/97.

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

בלבד. קיימת בניה בעבור בנין קווי שינוי התכנית: מטרת

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

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

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

מסתמכת. היא שעליהן

והבה סמיר
המקומית הועדה ראש יושב  
הגליל שפלת ולבניה לתכנון

הדרום מחוז
אשקלון מקומי תכנון מרחב

מפורטות תכניות הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי אשקלון ולבניה

תכניות אלה: מופקדות מחוז הדרום

מיתאר לתכנית שינוי 4/מק/2175", מס' מפורטת "תכנית (1)
.88/101/02/4

משתלת  אשקלון, ומקומם: בתכנית  הכלולים השטחים  
.1 מגרש ;37 ,18 ,7 ,6 ח"ח ,1729 גוש חישתיל -

בזכויות  שינויים ללא הבנין בקווי שינוי התכנית: מטרת  
מ'  מ–3  בנין בקו שינוי  אשל חממת של בקטע   הבניה.

מ'. ל–1.40

מפורטת לתכנית שינוי 4/מק/2176", מס' מפורטת "תכנית (2)
.12/104/03/4

ברנע,  שכ' אשקלון, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
.192 חלקה גוש 1937, - 11 מרגלית רח'

הקבועים  הבניה במרווחי שינויים א) התכנית: מטרת  
כל  ב) מ';  3 יהיה לשצ"פ הפונה אחורי בנין קו בתכנית:
יישארו התקפות המאושרות התכניות הוראות שאר

בעינן.

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
אשקלון, נפתי מרכז ,7 הגבורה רח' אשקלון, ולבניה לתכנון

הועדה למשרדי  יומצא ההתנגדות העתק  .08-6792466 טל'
רח' הממשלה, קרית הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית

.08-6263784 באר שבע, ,4 התקוה

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

מסתמכת. היא שעליהן

רוני מהצרי
המקומית הועדה ראש יושב  

אשקלון ולבניה לתכנון

שבע באר מקומי תכנון מרחב

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

אלה: תכניות מופקדות שבע באר ולבניה

5/במ/198. לתכנית שינוי 5/מק/2398", מס' "תכנית (1)

ג'נסין,  רח' שבע, באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים  
(בהסדר). גוש 38266 - 7 פלח זאב, נווה שכ'

מס' 140 חד–משפחתי  במגרש לתכנית שינוי התכנית: מטרת  
מרבית תכסית הגדלת א) ידי: על א' מגורים אזור בודד,
שינוי  סככת חניה); ב) (כולל 15 מ"ר ל–200 מ"ר מ"ר מ–185

אחת. בקומת מבנה גובה בדבר בינוי בדבר הוראות

,124/03/5 לתכניות שינוי  5/מק/2422", מס' "תכנית (2) 
.103/102/02/5 33/102/02/5א, ,1/124/03/5

בן  שד' שבע,  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים   
שז"ר. שד' גוריון,

בן  אוניברסיטת במגרש בנין קווי הסדרת התכנית: מטרת  
בנגב. גוריון

ובשעות בימים בתכניות, לעיין  רשאי מעוניין  כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים  האמורים  שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
להגיש רשאי לחוק, 100 סעיף פי על לכך הזכאי כל וכן  תכנית,
ההודעה של  פרסומה מיום ימים חודשיים בתוך התנגדות 
המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת
באר שבע, ,15 ת"ד ,1 בגין מנחם כיכר שבע, באר ולבניה לתכנון

.08-6463656 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

טרנר יעקב
המקומית הועדה ראש יושב  

שבע לתכנון ולבניה באר

גת קרית מקומי תכנון מרחב

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

."2013

מצפון גת,  קרית ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
;3027 גוש אתר עתיקות; חלקי מסגריית אמסילי, ממזרח - - 

מתכנית 16/104/03/9. 2011 בשלמותו מגרש
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תכסית ללא הגדלת ב) בנין; בקווי שינוי א) מטרת התכנית:
לבניה. כל השטח המותר בסך שינוי

ביום בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על הודעה 
התשס"ו. הפרסומים 5525, 24.3.2006 ובילקוט

המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית
-6874723 טל' גת, קרית ,1 חשון רח' ולבניה קרית גת, לתכנון
הדרום, מחוז ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי ,08 
מעוניין וכל ,08-6263384 טל' שבע, באר ,68 ת"ד ,4 התקוה רח'
פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי

לקהל.

ביטון עמי
המקומית ועדת המשנה ראש יושב  

גת לתכנון ולבניה קרית

טוביה באר מקומי תכנון מרחב

מפורטת תכנית הפקדת בדבר הודעה
התכנון  לחוק  89 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
לתכנון המקומית הועדה במשרדי כי והבניה, התשכ"ה-1965,
ולבניה לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי טוביה באר ולבניה

8/מק/2095". מפורטת מס' "תכנית מופקדת מחוז הדרום

גוש - טוביה  באר ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 
.42 ח"ח ,2476 גוש ;10 ח"ח ,301

בעלים. בהסכמת וחלוקה איחוד תכנית התכנית: מטרת

ובשעות בימים בתכנית, לעיין  רשאי מעוניין כל
בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים
ידי על עצמו נפגע את הרואה אחר תכנוני בכל פרט או בבנין
100 לחוק, רשאי להגיש  סעיף פי לכך על הזכאי וכן כל התכנית,
המאוחרת  ההודעה של פרסומה מיום 60 ימים בתוך התנגדות
לתכנון המקומית הועדה למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין
-8509771 טל' טוביה, באר אזור התעשיה טוביה, באר ולבניה
המחוזית הועדה למשרדי יומצא  ההתנגדות העתק .08
באר שבע, ,68 ת"ד ,4 רח' התקוה הדרום, מחוז  לתכנון ולבניה

.08-6263799 טל'

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

מסתמכת. היא שעליהן

שור דרור
המקומית הועדה ראש יושב  
טוביה באר ולבניה לתכנון

מוות הצהרות חוק לפי הודעה

ים בבת בשבתו לציון בראשון משפחה לעניני המשפט בבית

4760/06 ת"ע

התשל"ח-1978, מוות, הצהרות חוק בענין:

,000555755 ת"ז חזי, יוסף הנעדר של מותו הצהרת ובענין:

אימו; חזי, שושנה .2 אחותו; כהן, רות .1  והמבקשים:
חוברה, מרח' סוקולוב משה עו"ד ב"כ ע"י בנימין חזי, אחיו, .3

חולון. ,75

הודעה

המשפט  לבית  פנתה  כהן רות המבקשת כי ידוע  להווי 
חזי, יוסף של מותו על להצהיר בבקשה הנ"ל משפחה לעניני
בבקשה הנ"ל ידון המשפט בית וכי מת שהוא שנעלם ומשערים

.9.00 בשעה ,18.3.2007 ביום

המבקשת: לפי הצהרת של הנעדר תיאורו וזה

ישראל. ,1947 הלידה: בשנת ומקום תאריך הלידה

חולון. ,15 גאולים האחרון: רח' והידוע מגוריו הרגיל מקום

אזרחותו: ישראלית.

מובטל. התעסקותו:

שהנעדר עדיין בחיים היה נראה שבו התאריך הידוע לאחרונה
אברבנאל, חולים בית ,1983 בשנת אז: נמצא שבו והמקום

ים. בת

רות .1 ביותר: הקרובים משפחתו בני של והכתובות השמות
מרח' חזי, שושנה .2 חולון; ,15 שור פרופסור  מרח' כהן, 

חולון. ,15 בנימין חזי, מרח' הגאונים .3 חולון; ,15 גאולים

1.70 ס"מ, צורך  גובה רזה, שחרחר, היה הנעדר אחרים: סימנים
אלכוהוליסט. סמים,

בזה מתבקש הנ"ל, הנעדר על  ידיעות לו שיש מי כל
פה, בעל ובין הדיון, ליון בכתב עד בין המשפט, לבית להמציאן
הרוצה מעוניין, אדם וכל לעיל, הנקוב במועד המשפט בית לפני
אם בעצמו המשפט, בית לפני יתייצב המוות להתנגד להצהרת
ימסור הצהרה או וינמק את התנגדותו, כוחו, בא על ידי ואם
לפני הודעה או ימסור ההתנגדות, יפורטו טעמי שבה בשבועה
את יפרט שבה ישראל, קונסולרי של מדינת או דיפלומטי נציג
כטוב החלטה המשפט ייתן בית לא כן שאם ההתנגדות, טעמי

בעיניו.

שופטת קיציס, חנה

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2086/06 אזרחי תיק

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

,51-299302-3 ח"פ בע"מ, אין-סלייד חברת פירוק ובענין
אביב, תל ,11 מרח' חיי אדם

הר גרוס, מרח' חנן ע"י ב"כ עו"ד אדיר, והמבקשת: ליאת
.052-2593953 ,09-7675085 טל' ,44481 סבא כפר ,17 כנען

לבית  בקשה 26.9.2006 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

15.3.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשת שימסור

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

.8.3.2007 ביום

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

עו"ד גרוס, חנן  
המבקשת כוח בא
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בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2285/06 אזרחי תיק

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

,51-323342-9 ח"פ בע"מ, שיווק אופיר ה. חברת פירוק ובענין

דויטש, גיא עו"ד ב"כ ע"י ואחרות, פפר עידית והמבקשות:
גן רמת ,7 הלל אבא רח' ושות', דויטש שמש עו"ד ממשרד

.52522

בקשה  הוגשה  28.11.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

22.3.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשות שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשות, למסור יש ההודעה את
.1.3.2007 לא יאוחר מיום הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהן

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

עו"ד דויטש, גיא  
כוח המבקשות בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

2395/06 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, מזון תעשיות אלמור חברת פירוק  ובענין
,51-243850-8

ת"ז רוזנברג, גלינה ,011761954 ת"ז והמבקשים: ציון מגן,
גדי עו"ד ב"כ  ע"י ,309682516 ת"ז  פרדה, וזאודו  312058175

אביב, תל ,4 גליצקי, מרח' מבוא גרופית

בקשה  הוגשה  26.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
הנזכרת החברה את לפרק אביב  בתל  המחוזי המשפט לבית
היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי לעיל,

1.3.2007 בשעה 8.30. ביום בדין

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.21.2.2007 ביום

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

עו"ד גליצקי, גיא  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1044/07 אזרחי תיק

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

,51-238370-4 ח"פ בע"מ, רשרו חברת פירוק ובענין

מרח' ,318119948 ת"ז מלונצ'ין, אלכסנדר .1 והמבקשים:
משד' ,312975774 ת"ז ולדימיר, שילין .2 ים; בת 15ב, השקמה
,051355485 ת"ז אברהם, מנחם .3 יבנה; ,15 דירה ,1619 עצמאות
אפריים, ענבר .4 יעקב; באר ,9/3 הנס בעל  מאיר  רבי  מרח' 
.5 חולון; שרת, קרית ,52/3 שלמה מפרץ מרח' ,45991932 ת"ז
ע"י רמלה, ,7 זולא אמיל מרח' ,053933875 סלמן אברהם, ת"ז
דורית עו"ד מקצועי האגף לאיגוד של המשפטית הלשכה ב"כ
שקדי רענן ו/או קידר רן דג'יאן ו/או דפנה ו/או טנא–פרצ'יק,
אלתרמן פרי מאיה ו/או זילברשטיין אלין ו/או שניצר חנה ו/או
ורדי איריס ו/או יפת דורון ו/או רימון חגית ו/או וייץ ורד ו/או
אביב תל ,93 ארלוזורוב מרח' בשה, אמיר ו/או מלכי מירי ו/או

.03-6963214 פקס' ,03-6921472/6 טל' ,62098

לבית  בקשה 14.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

21.3.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.14.3.2007 ביום

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

עו"ד רענן שקדי,  
כוח המבקשים בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1057/07 אזרחי תיק

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

ח"פ בע"מ, אינטרנשיונל רון-פוד מ. חברת פירוק  ובענין
,51-138865-4

שפלר י' עו"ד ע"י בע"מ, לישראל דיסקונט בנק והמבקש:
טל' ,52522 גן רמת סילבר, בית ,7 אבא הלל מרח' א' שטמר, -

.03-6131082 פקס' ,03-6130920

לבית  בקשה 16.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

20.3.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור
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באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   14.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.13.3.2007

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

עו"ד שפלר, ישראל  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1058/07 אזרחי תיק

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

,51-316798-1 ח"פ בע"מ, חברת רונדלן פירוק ובענין

שפלר י' עו"ד ע"י בע"מ, לישראל דיסקונט בנק והמבקש:
טל' ,52522 גן רמת סילבר, בית ,7 אבא הלל מרח' א' שטמר, -

.03-6131082 פקס' ,03-6130920

לבית  בקשה 16.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

20.3.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
ביום   14.00 משעה יאוחר  לא  הנ"ל המען לפי לידיו  שתגיע 

.13.3.2007

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

עו"ד שפלר, ישראל  
המבקש כוח בא

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1091/07 אזרחי תיק

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

,51-28651-2 ח"פ בע"מ, (ביטחון) וי טריפל חברת פירוק ובענין
,48091 ראש העין ,25 המלאכה מרח'

פישר חגי עו"ד  ב"כ  ע"י  ואחרים, סבג  עינב  והמבקשים: 
,67132 אביב תל ,51921 ת"ד ,10 קרליבך מרח' צ'יפרוט, דוד ו/או

.03-5613035 פקס' ,03-5624797 טל'

לבית  בקשה 22.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.3.2007 בשעה 8.30.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.25.3.2007 ביום

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

עו"ד פישר, חגי  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1222/06 אזרחי תיק

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

,51-307705-7 ח"פ בע"מ, (2001) קירטונג חברת פירוק ובענין

אליהו מימון, ,062945751 ת"ז מימון, ציפורה והמבקשים:
ח"פ בע"מ, ושירותים אחזקות התכוף וא.מ. ,079871554  ת"ז
בנימין נחלת מרח' ברוכשטיין, רועי עו"ד ב"כ ע"י ,51-270074-1

.03-5609450 פקס' ,03-5609455 טל' ,65154 אביב תל ,75

בקשה  הוגשה  31.12.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

29.3.2007 בשעה 9.00.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

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

.21.3.2007 ביום

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

עו"ד ברוכשטיין, רועי  
כוח המבקשים בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

102/07 אזרחי תיק

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

בע"מ, המפתל חברת פירוק ובענין

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

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

לבית  בקשה 15.1.2007 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת לפרק את החברה בחיפה המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

29.4.2007 בשעה 9.15.

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

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור
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בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 13.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.20.4.2007 ביום

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

עו"ד הורנשטיין, ש' אלון  
כוח המבקשים בא

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

בע"מ (1979) כלים מכונות שלף
(51-080495-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,026949172 שלף, ת"ז נעמי את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרקת השרון, הוד ,5 הארבל מרח'

רו"ח ז'יטניצקי, שמעון    
בא כוח החברה  

בינלאומיים בע"מ  - נכסי יוקרה איי.אי.פי.
(51-232554-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז הופמן,  מוטי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
פקס' ,03-7549394 טל' גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,029690013

החברה. למפרק ,03-7549390

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הופמן, מוטי

בע"מ (ק.א.) נדל"ן ללימודי המתקדם הספר בית
(51-273630-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

ת"ז הופמן,  מוטי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
פקס' ,03-7549394 טל' גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,029690013

החברה. למפרק ,03-7549390

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הופמן, מוטי

בע"מ  - נדל"ן אס.אנד.סי.אמ.אס
(51-320617-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז הופמן,  מוטי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
פקס' ,03-7549394 טל' גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,029690013

החברה. למפרק ,03-7549390

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הופמן, מוטי

1976 בע"מ  (ירושלים) לנכסים סוכנות סכסון אנגלו
(51-073280-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז הופמן,  מוטי עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
פקס' ,03-7549394 טל' גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' ,029690013

החברה. למפרק ,03-7549390

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, הופמן, מוטי

בע"מ הנדסה גורדון אור
(51-349409-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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התקבלה ,15.11.2006 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
גורדון, אורית את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרקת פרדס–חנה-כרכור, ,110 הדקלים מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת גורדון, אורית

בע"מ שוק עשיית בז
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,3.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מנחם מדרך קשי, גולן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,23 בגין

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, קשי, גולן

בע"מ חכמות מערכות בר אלי
(51-337120-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,05840709 בר, ת"ז את עפרה ולמנות החברה מרצון לפרק את

החברה. למפרקת גן, רמת ,22 תובל מרח'

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת בר, עפרה

אברהם ויצחק רהיטי סגנון בע"מ
(51-190266-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שנקר מרח' יעקב, יצחק בן את מרצון ולמנות החברה את לפרק

החברה. למפרק חולון, ,39

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק יצחק בן יעקב,

בניה בע"מ בילקה שרותי
(51-263382-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' בית אלקחי, אברהם את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק לציון, ראשון ,3 הערבה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק אלקחי, אברהם

ל.ל.ת טכנולוגיות בע"מ
(51-367754-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,14.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ערבי נחל מרח' גלעד, ירון את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק מכבים-רעות, ,4

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק ירון גלעד,

בע"מ שרותי מכס סמו
(51-250964-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
עמק מרח'  סמו, יעקב את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק 

קרית אונו, למפרק החברה. ,14 איילון

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק סמו, יעקב
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והשקעות בע"מ ש.ה.כ נכסים
(51-178983-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,14.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
זהבי, מרח' עמית ולמנות את החברה מרצון את החלטה לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,40 ארלוזורוב

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עמית זהבי,

בע"מ טריידינג פולימור
(51-233160-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' סלום, סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק לציון, ראשון ,28 בורלא

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עו"ד, סלום, סטיבן

בע"מ ישראל יצירתי שיווק סי.אם.איי.
(51-165849-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
בדרך של החלטה ,30.11.2005 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שכל החברים לאחר החברה, של המניות בעלי של כל בכתב

מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרקת שמש, בית ,35 נפתלי לוין, מרח' ניקול

מפרקת עו"ד, לוין, ניקול

האלה בע"מ בית מפעלי תיירות
(51-138888-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

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

בדרך של החלטה ,21.12.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שכל החברים לאחר החברה, של המניות בעלי של כל בכתב

מראש,  ימים  21 של מוקדמת הודעה לקבל זכותם על ויתרו
עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה התקבלה

החברה. למפרקת שמש, בית ,1 יגאל אלון משד' ניקול לוין,

מפרקת עו"ד, לוין, ניקול

בע"מ וחשמל שמש דודי אנרג'י אבי א.א.א.
(51-343779-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,11.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' הילרוביץ, חיים רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק סבא, כפר ,20 התע"ש

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, הילרוביץ, חיים

סלומון אילן
(51-168578-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז סלומון, אילן את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,059079616

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

קניון רחובות, רחובות. ,2 ביל"ו רח' הנ"ל, החברה למען זו,

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

מפרק סלומון, אילן

בע"מ ניקוי יבש סגל
(51-323873-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מיכלביץ, אברהם עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,9 ישראל מלכי מכיכר
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, מיכלביץ, אברהם

בע"מ איי בלייזינג
(51-341466-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,15.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
זלישנסקי, ישראל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק
למפרק ,03-9232347 טל'/פקס' תקוה, פתח ,2 שפיה מאיר מרח'

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, זלישנסקי, ישראל

בע"מ מרגלית נאות חולים בית
(51-039383-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' ברטלר, שמואל עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,100 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שמואל ברטלר,

בע"מ עיסקי מידע שלדג
(51-306411-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
למרחב מרח' עקרון, איריס את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת השרון, רמת ,26

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת איריס עקרון,

בע"מ אקזוטי-לייט
(51-245734-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,12 מרח' שרף עקרון, אמיר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק השרון, רמת

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרק עקרון, אמיר

- חברה למסחר בע"מ  אליעזר דהאן
(51-092019-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,18.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
יעקב מרח' דהן, איטה את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. יעקב, למפרקת זכרון ,31 הרצל

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

מפרקת דהן, איטה

אמריקאי בע"מ  רכב - מרכז טיפולי מ.ט.ר.א
(51-096854-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז גרניט,  כפיר עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 

החברה. למפרק חיפה, ,97 נוף יפה מרח' ,033448838

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, גרניט, כפיר
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בע"מ ירוקים גזים
(51-379089-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלעד, יעקב עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק אביב, תל ,114 אלון יגאל

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יעקב אלעד,

נימאי בע"מ
מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה
החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' לנדאו, ליאור עו"ד ולמנות את מרצון החברה את לפרק

למפרק החברה. רמת גן, 3א, ז'בוטינסקי

מפרק עו"ד, ליאור לנדאו,

בע"מ גד דור
(51-335601-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.10.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מן שלא כללית  לאסיפה  בהתאם  מרצון.  החברה  את  לפרק
המועד, באותו שהתקיימה החברה של נושים ואסיפת המנין
תל ,132 בגין מדרך מנחם עו"ד חמי יובל, למפרק החברה מונה

אביב.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יובל, חמי

1980 בע"מ  זהב) (דפי פתוח
(51-085945-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,22.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של

ת"ז ברייער,  יוסי רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
למפרק גן, רמת ,14 קומה ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,054593447

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, ברייער, יוסי

בע"מ השקעות מירליה
(51-078851-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז ברייער,  יוסי רו"ח את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
למפרק גן, רמת ,14 קומה ,16 מרח' אבא הלל סילבר ,054593447

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, ברייער, יוסי

בע"מ אחזקות קצנשטיין יהודית
(51-327198-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קצנשטיין חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,15.3.2007 תתכנס ביום
הגשת דוח לשם תל אביב, ,6 מיטב רח' מתכת, לעיבוד מכונות
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת קצנשטיין, יהודית

בע"מ לגאון קן

KEN LAGAON LTD.
(51-353401-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לפי  זו, הודעה פרסום מיום 30 ימים או ,15.2.2007 תתכנס ביום
,46440 הרצליה ,32/28 רח' דוד אלרואי המאוחר, אצל המפרקת,
התנהל כיצד המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת לשם
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כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה
החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרקת בייבסקאיה, נטליה

בע"מ מתודיקה חלילית
(51-150180-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרד זו, בשעה 10.00, הודעה פרסום 30 ימים לאחר תתכנס
תל אביב, לשם ,17 יצחק שדה רח' ושות', לזר רו"ח שטראוס
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרק, של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרק רו"ח, אורי לזר,

בע"מ נתניה בעיר י.
(51-194067-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,132 דרך מנחם בגין ,10.00 בשעה ,20.3.2007 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק וולס, גבריאל

בע"מ (1996) שירותי הסעדה נאות
(51-233170-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,20.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, אצל ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי זו, הודעה 
סופי דוח הגשת לשם הגליל העליון, האזורית, המועצה בחצר
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, קופרשמיט, אלברטו

עו"ד קופרשמיט חוזה אלברטו
(51-330428-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,20.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, אצל ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
סופי דוח הגשת לשם הגליל העליון, האזורית, המועצה בחצר
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של החברה. בפנקסים ובניירות לנהוג להחליט כיצד החברה, וכדי

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

לארי גולדשטיין עו"ד
(51-330427-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,20.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, אצל ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
סופי דוח הגשת לשם הגליל העליון, האזורית, המועצה בחצר
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של החברה. בפנקסים ובניירות לנהוג להחליט כיצד החברה, וכדי

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

בע"מ יועצים אבנט מ.א.
(51-339454-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
פרסום  מיום ימים  30 בתום או ,20.2.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרקת, אצל ,10.00 מביניהם, בשעה המאוחר לפי הודעה זו,
סופי דוח הגשת לשם הגליל העליון, האזורית, המועצה בחצר
בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של
של החברה. בפנקסים ובניירות לנהוג להחליט כיצד החברה, וכדי

מפרקת עו"ד, ששון, עדי

בע"מ בודי אנד ביוטי בי טו ספא
(51-298794-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,10.00 בשעה ,20.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ירושלים, ,19 שמאי
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, סרגוסי, משה

בע"מ ישראל אופטיוניקס
(51-305230-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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של הרשום במעונה ,8.30 בשעה ,22.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
כיצד המראה המפרקת, של  סופי דוח  הגשת לשם החברה,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרקת עו"ד, שביט, (ספיר) ליטל

בע"מ מסגרות עבודות קריספל
(51-079291-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
מרח' לוי, שני רו"ח במשרד ,9.00 בשעה ,25.3.2007 תתכנס ביום
המראה של המפרק, סופי דוח לשם הגשת אשקלון, ,6 צה"ל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק רו"ח, לוי, שני

בע"מ אלמגור עמיר
(51-331406-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, ברח' ,9.00 בשעה ,25.3.2007 ביום א', הנ"ל תתכנס
המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,44 לילינבלום
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, אלמגור, ניר

בע"מ תעשייתית בקרה נשה
(51-228599-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,27.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק לאוניד ניימן,

בע"מ קלאס מוניות
(51-156735-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, במשרדי ,18.00 בשעה ,31.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל

המפרק, של סופי דוח הגשת לשם השרון, הוד ,14 הירמוך רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בלחסן, דניאל

בע"מ (1998) 1 קונטנט
(51-259466-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
30 ימים לאחר  או ,11.00 בשעה ,28.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
29ב, היסוד קרן מביניהם, ברח' המאוחר זו, לפי הודעה פרסום
כיצד המראה המפרק, של סופי  דוח  הגשת לשם ירושלים,
וכדי להחליט כיצד החברה, בנכסי נעשה התנהל הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק גוטליב, ישראל

בע"מ אביב תל (2004) השעשועים עיר
(51-358634-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,11.00 בשעה ,29.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,8 שער גני התערוכה, רוקח, שד'
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שמואל יחיה,

בע"מ דינמיקה נאו
(51-220923-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ישראל המפרק, אצל ,10.00 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן, רמת ,18 יואב רח' שלכטר,
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק שלכטר, ישראל

בע"מ ושרות טכנולוגיה מלכילון
(51-271499-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת 338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
שרבט, בית המפרק, במשרדי ,9.00 בשעה ,1.4.2007 תתכנס ביום
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המפרק, של סופי  דוח הגשת  לשם אביב,  תל ,4 קויפמן רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, ברין, יואל

בע"מ הובלות אודל
(51-371799-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לאה המפרקת, אצל ,19.30 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח הגשת לשם כרמל, טירת ,8 דירה ,23 ביאליק רח' חיון,
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת חיון, לאה

והשקעות בע"מ לניהול אורנע חברה
(51-060484-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' המפרק, במשרדי ,9.30 בשעה ,1.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, של דוח סופי לשם הגשת ירושלים, 24א, נשרים כנפי
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק עו"ד, הראל, אבי

בע"מ קפה א.מ.ג.
(51-251387-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,3.4.2007 ביום תתכנס 
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,7 האומנים רח' בע"מ,  יועצים
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרקת גלבוע, עדינה

בע"מ  - נוע אלקטרו
(51-105982-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

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

חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,3.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק קורן, צבי

לרפואה חברה גבריאל מוזס ד"ר
(51-329297-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
ד"ר המפרק, במען ,19.00 בשעה ,5.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,13 אחימאיר מוזס, רח' גבריאל
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי החברה,

החברה.

מפרק גבריאל, מוזס ד"ר

- חברה לפיתוח בע"מ  זימאל ז.מ.
(51-108453-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,8.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק זכריה זלמן,

1979 בע"מ  ובניו גוטשטיין צבי
(51-081678-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
קומטקס חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,8.4.2007 ביום תתכנס 
דוח הגשת  לשם אביב, תל  ,7 האומנים רח' בע"מ,  יועצים
נעשה ומה המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

גוטשטיין גושן  יצחק        יעקב

י ם ק ר פ מ  
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בע"מ וצלילה ספנות שרותי סופה
(51-349159-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
חברת במשרדי ,12.00 בשעה ,11.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,7 האומנים רח' בע"מ, יועצים קומטקס
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שמואלי, יעקב

בע"מ פורצלן פיין
(51-035176-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
המפרק, של במשרדו ,11.00 בשעה ,20.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
הגשת לשם אביב, תל ,89 אחד העם רח' בן–ישראל, רו"ח אריה
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק רו"ח, בן–ישראל, אריה

בע"מ דה-יאל
(51-127680-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד משרד  אצל  ,9.00 בשעה ,20.4.2007 ביום תתכנס הנ"ל
דוח גן, לשם הגשת רמת ,12 מנחם בגין רח' ושות', אבלס, כהן
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק שדה, ראובן

בע"מ (3000) גזית ויהודה עמוס
(51-245739-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יגאל עו"ד במשרד ,12.00 בשעה ,14.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
סופי דוח לשם הגשת אביב, תל ,1 עזריאלי מרכז ושות', ארנון
בנכסי נעשה ומה הפירוק  התנהל כיצד המראה  המפרק, של
של  ובניירות בפנקסים  לנהוג כיצד להחליט וכדי  החברה,

החברה.

מפרק עו"ד, פוגלמן,                                                דן

בע"מ עבודות מירון א.ר.
(51-158392-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
אצל המפרק, רו"ח ,15.00 בשעה ,20.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של סופי דוח הגשת לשם סבא, כפר ,1 חפר עמק רח' מירון, רון
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק רו"ח, מירון,                                                רון

בע"מ קולנברג, בראל חברה לנאמנויות שר-ישראל,
(51-273187-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
שר-ישראל, רמי עו"ד את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק גן, רמת ,155 ז'בוטינסקי מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שר-ישראל, רמי

סולושיין בע"מ סימפל איי.טי.
(51-341085-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אלמוג, ארז עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק ,67133 אביב תל ,100 החשמונאים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, אלמוג, ארז

בע"מ ג'מס אמ-אר
(51-317380-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות  לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
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החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' דלומי, מיכל עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרקת אביב, תל ,4 פנקס

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

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרקת עו"ד, דלומי, מיכל

בע"מ טכנולוגיות טוב ראש
(51-269402-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,24.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ממשרד ברוך שוגול, עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק
אבא הלל רח' עוז, בית ושות',  קרנר ארליך,  קצף עו"ד שוגול

החברה. למפרק גן, רמת ,14 סילבר

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, שוגול, ברוך

בע"מ רותם את חוה
(51-284357-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
את ולמנות פירעון, עם הצהרת כושר מרצון, החברה את לפרק
הוד השרון, למפרק 12ג, מרח' הבנים ,24977092 ירון לוסקי, ת"ז

החברה.

הוסמך גן, רמת ,7 בגין מנחם מרח' צפרוני, רביב עו"ד כן, כמו
מרצון להתפרק החברה של החלטתה על החברות לרשם לדווח
ולפרסם החברה למפרק של המפרק מינויו ועל לעיל, כאמור

ברשומות. האמורות ההחלטות את

עו"ד צפרוני, רביב    
החברה כוח בא

1 בע"מ  מוריה מעוז
(51-018157-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
שלא מן המנין כללית אסיפה הודעה על כינוס

החברות  לפקודת   338 סעיף לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
המנין  מן שלא כללית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

אצל ,10.00 בשעה ,15.3.2007 ביום תתכנס הנ"ל, החברה של
טל' ,52522 גן רמת ,7 הלל אבא מרח' אהרון, חיים עו"ד המפרק,

.03-6138785

הפירוק. דוח היום: סדר על

מפרק עו"ד, אהרון, חיים

בע"מ (1999) דפוס קדם הכרמל אופסט
(51-280318-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' מור, צבי רו"ח את  ולמנות מרצון  החברה את לפרק

החברה. למפרק ,33264 חיפה ,12 הנאמנים

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק רו"ח, צבי מור,

גישור ושירותי דין עורכי חיים בן את עקיבא
(51-339486-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,9.11.2006 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
משד' חיים, בן עו"ד יגאל את מרצון ולמנות החברה את לפרק
למפרק אשדוד, ,2 קומה ,4 משרד מס' מרכז צימר, מנחם בגין,

החברה.

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק עו"ד, יגאל בן חיים,

והנדסה  - שמאות רוזנברג שמואל
(51-329279-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז רוזנברג,  שמואל  את  ולמנות מרצון  החברה  את לפרק 

החברה. למפרק אביב, תל ,1 אריה עקיבא מרח' ,008370959

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,
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בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק רוזנברג, שמואל

בע"מ מסעדות מזל
(51-294295-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז חדש, ירון פרי את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,26/14 זמנהוף מרח' ,024220618

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק חדש, פרי ירון

ביוטי סנטר ש.מ. בע"מ
(51-113465-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,17.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מלכי, ת"ז גבריאל עו"ד את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק אביב, תל ,47 המלך דוד משד' ,002171015

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק מלכי, גבריאל

בע"מ לינק לוקי
(51-209976-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק
מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז פרידמן, לורנס את ולמנות מרצון החברה את לפרק החלטה

החברה. למפרק ,43565 רעננה ,4 מרח' הזוהר ,11240272

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק פרידמן, לורנס

בע"מ טי.ג'י.אי.אף
(51-306863-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז חדש, ירון פרי את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,26/14 מרח' זמנהוף ,024220618

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק חדש, פרי ירון

בע"מ פליי הי
(51-333960-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,17.1.2007 שהתכנסה ביום הנ"ל, החברה המנין של
ת"ז חדש, ירון פרי את ולמנות מרצון את החברה לפרק החלטה

החברה. למפרק אביב, תל ,26/14 מרח' זמנהוף ,024220618

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק חדש, פרי ירון

בע"מ קט טבע מבית שבלולי
(51-354901-4 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' אריה סיגלית, אזרואל את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק רעננה, ,8/19 הל"ה

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק אזרואל אריה סיגלית,
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בע"מ טפדיאם
(51-176569-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,10999175 גנץ, ת"ז שמואל את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק ברק, בני ,9 מקובר מרח'

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

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

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

מפרק גנץ, שמואל

בע"מ קדומים דפוס
(51-188280-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרקים ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המנין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,16.1.2007 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,5174146 סווירי, ת"ז עוזי את ולמנות מרצון החברה לפרק את
ת"ז לנקרי, שמעון  ואת זאב,  גבעת ,64 יערים קרית מרח'

למפרקי החברה. גבעת זאב, ,62 מרח' קרית יערים ,10406924

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

המפרקים הנ"ל. למען הודעה זו,

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

לנקרי סווירי    שמעון עוזי    

        מ פ ר ק י ם

בתל אביב המחוזי בבית המשפט

סופי דיבידנד על להכריז כוונה על הודעה

1675/03 פש"ר

 ,056600133 ת"ז רבי,  ויקטור ומענם: תיאורם החייבים, שמות 
,058838681 ת"ז רבי,  איריס חשבונות; הנהלת יד: משלח 

לציון. ראשון ,16 צבעוני כוח אדם, מרח' יד: משלח

השרון. רמת ,7 אורן מרח' נחום, נדב רו"ח הנאמן: שם

מזומן. הדיבידנד: סוג

כולל דיבידנד יקבלו הנושים בהסדר הנושים הדיבידנד: אחוז
החוב. מתביעות 30% בסך

במזומן סך רבי, ויקטור החייב, לנושי יחולק הסופי בדיבידנד
הכולל,  הדיבידנד חשבון על חדשים שקלים  25,281 של
6,438 שקלים  של במזומן סך רבי, איריס החייבת, ולנושי

הכולל. הדיבידנד חשבון על חדשים

רו"ח נחום, נדב     

החייבים של הסדר הנושים לביצוע הנאמן

בתל אביב המחוזי בבית המשפט

סופי דיבידנד על להכריז כוונה על הודעה

1675/04 פש"ר

מרח' ,57442451 ת"ז שנהב, גדעון ומענו:  תיאורו  החייב, שם
מנהל עבודה. יד: משלח אלפי מנשה; ,10 סנונית

השרון. רמת ,7 אורן מרח' נחום, נדב רו"ח הנאמן: שם

מזומן. הדיבידנד: סוג

כולל דיבידנד יקבלו הנושים בהסדר הנושים הדיבידנד: אחוז
החוב. מתביעות 40% בסך

במזומן סך גדעון, שנהב החייב, לנושי יחולק הסופי בדיבידנד
הכולל,  הדיבידנד חשבון על חדשים 52,075.20 שקלים של

קדימה. כדמי ישולמו חדשים שקלים 5,512 שמתוכם

רו"ח נחום, נדב     

החייבים של הסדר הנושים לביצוע הנאמן

הודעה מאת בנק ישראל

שבועי וחשבון דין
, התשי"ד-1954 ישראל חוק בנק לפי

התשי"ד-11954,  ישראל, בנק לחוק (1)58 סעיף לפי
והנכסים מחזור המטבע על שבועי וחשבון דין  בזה מתפרסם
התשס"ז בטבת כ"ז ביום העבודה בסיום מולו  המוחזקים

(17 בינואר 2007):

חדשים בשקלים

ביום במחזור המטבע כל סך  א.
(17.1.2007) בטבת התשס"ז כ"ז

26,178,416,519

ביום במחזור המטבע כל סך  ב.
(10.1.2007) התשס"ז בטבת כ'

26,259,719,505

( ― הירידה ( או  ג. העליה
האחרון השבוע במשך

-81,302,986

המוחזקים הנכסים ערך  ד.
ביום המחזור מול חוץ  במטבע
(17.1.2007) בטבת התשס"ז כ"ז

26,178,416,519

(18 בינואר 2007) בטבת התשס"ז כ"ח

פיין מרדכי            
מחלקת המטבע ממונה על __________

.192 עמ' התשי"ד, 1    ס"ח


